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FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

”Marknadsledande
på prefabricerade
teknikbyggnader”

sparbankenrekarne.se

Banken gillar Mavab
Framgångsrika och lokala företag, som
Mavab, är mycket viktiga för Mariefred.

Vi är en lokal bank som gillar det som är
bra för våra orter. Därför gillar vi Mavab.

Tillsammans med Sparbanksstiftelsen
Rekarne har vi sedan 1996 investerat
280 miljoner kronor på lokal utveckling.

MADE IN SWEDEN

M

avab etablerades i Mariefred
1963 som en svets- och
smidesverkstad. I slutet
av 1970-talet började
företaget att tillverka förrådscontainrar
till byggsektorn. I början av 1980-talet
påbörjades förädlingen av containrar
till prefabricerade moduler och
teknikbyggnader. Idag är Mavab
marknadsledande på prefabricerade
teknikbyggnader till telekom- och
datacenterbranschen. Sedan 1999 är vi ett
helägt dotterbolag till Eknäs Gård. Under
2020 omsatte vi 160 mkr. 2021 fortsätter

vi att utvecklas. I vår senaste satsning har
vi etablerat en entreprenadverksamhet
där vi åtar oss större byggentreprenader
i form av kontors- och industrilokaler,
men även specialbyggnader. Under
2020 färdigställde vi en tullstation som
vi projekterade och byggde under 2018–
2020 och som vi förvaltar och hyr ut till
Tullverket. I anslutning till denna byggnad
uppförde vi en speditionsbyggnad som vi
förvaltar och hyr ut till KGH som bedriver
speditionsverksamhet. Mer om detta längre
fram i broschyren.
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Specialanpassade skåp
och korta leveranstider
Telekombranschen är extremt teknikintensiv. Ofta behöver
mycket utrustning rymmas på liten plats. Och den måste
skyddas från väder och vind – och från intrång.
Industrivägen 1, 841 44 Alby. Telefon: 0690-76 30 00. elkapsling.se

Mobil kommunikation – Nätverk – Bredband – Datacenter

Dantherm erbjuder robusta, energieffektiva och användarvänliga
lösningar för temperatur- och fuktreglering i teknikhus och krävande miljöer.
•
•

Telecom
Fiber

•
•

Järnväg
Ställverk

•
•
•

Transformatorstationer
Vindkraft
Serverrum

www.dantherm.com/se

ALL KOMPETENS
UNDER SAMMA TAK

M

ed egen tillverkning med
en maskinhall på över
8 000 kvm och kontor i
Mariefred i Södermanland
har Mavab levererat nyckelfärdiga teknikoch modulbyggnader sedan i mitten av
80-talet. Tack vare vår stora anläggning
så kan vi åta oss större projekt som
kräver utrymme.

Alla delar som ingår i våra projekt erbjuder
vi också som separata tjänster. Det innebär
att du kan anlita Mavab för exempelvis
svetsning, målning och bearbetning.
Anlita Mavab för alla typer av projekt och
dra nytta av våra specialkompetenser.
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PROJEKTLEDNING
PROGRAMMERING
KONSTRUKTION
MONTAGE

TILLSAMMANS FRAMÅT!

Vi hjälper dig med alla typer
av elarbeten – stora som små.

Hela Sveriges leverantör av lås och beslag.

www.gothes.se

TEKNIKHUS OCH
DATAHALLAR

F

lexibilitet är en av hörnstenarna
bakom Mavabs idéer vad
gäller teknikbyggnad och
moduluppbyggnad. Oavsett
användningsområde levererar Mavab
nyckelfärdiga lösningar som skräddarsys
efter kundens önskemål.
Vi anpassar lösningarna efter kundens
krav och önskemål. Vi tillverkar även
specialmoduler helt i syrafast rostfritt
material.

Våra modulbyggnader kan exempelvis
användas som server- och
datahallar, militära ledningscentraler,
funktionslösningar för industri, teknikhus
för infrastruktur eller teknikkiosker för
telekommunikation.
Genom kvalitet i varje led uppnår vi önskat
resultat.
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SVERIGES MEST KOMPLETTA
STEEL SERVICE CENTER
0479-196 00 • www.hnplat.se

Konstruktionshandlingar
Kontrollansvariga enl. PBL
Besiktningar
Kungsgatan 66, 632 21 Eskilstuna
Tel: 016-51 80 10 • info@norbacks.se

MODULHUS OCH
INFRASTRUKTUR

M

avab projekterar och bygger
isolerade hallar efter behov
och användningsområde.
Mavab bygger utifrån kundens
behov, från stomme till totalentreprenad.
Våra hallar anpassas helt efter
verksamheten och vi arbetar inte utifrån
standardmått utan skräddarsyr den färdiga

byggnaden för att passa olika behov såsom
industri, maskinhallar, kontor eller sport och
fritid.
Det vi standardiserat är däremot detaljer,
vilket gör byggnaden anpassad efter
verksamheten och samtidigt prisvärd.

”Våra hallar anpassas
helt efter din
verksamhet”
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Skapar
förutsättningarna
Vi på Dataklimat står för e� personligt
bemötande, med hög teknisk kompetens och lång erfarenhet. Det gör dig
tryggare och din anläggning säkrare.
www.dataklimat.se

Dataklimat erbjuder installa�on och service av kra�försörjning, klimatutrustning och dri�larm i känsliga IT-miljöer.
Vi skapar anpassade hållbara lösningar som ger dig rä�
förutsä�ningar för en välfungerande IT-miljö. Vi gör allt från
a� ta totalansvar för din anläggning �ll a� hjälpa �ll med
punk�nsatser just där det behövs.

Det vi på Dataklimat erbjuder och installerar
är bland annat följande:
•
•
•
•
•
•

Design och framtagning av komple�a förslag med lösningar.
Rikstäckande service med jourservice.
Klimat- och kylaggregat från split �ll större vätskekylare med frikyla.
48V DC kyla som split eller enhetsaggregat med indirekt frikyla.
Avbro�sfri kra� i olika nivåer med UPS och reservkra�saggregat.
Egenutvecklat skalbart och ﬂexibelt dri�larm samt vätskelarmsystem.

”Mavab strävar
efter att vara i
framkant”

BRUKSTRADITION
FÖR FRAMTIDEN.
hafla.se

KLIMATSMARTA
LÖSNINGAR

M

avab levererar framtidssäkra
klimatsmarta lösningar och vi
hjälper våra kunder att nå sina
klimat- och hållbarhetsmål.
Vi installerar solceller, växelriktare,
laddstationer och energilagringslösningar.
Vi är en helhetsleverantör med egna
projektörer, projektledare, konstruktörer,
elektriker och montörer är vi med från idé
till färdig lösning.

Vi strävar alltid efter att göra leveransen
komplett, för både nuvarande och framtida
behov.
Mavab strävar efter att vara i framkant
med den senaste framtidssäkra teknologin.
Med omsorg väljer vi vilka producenter vi
samarbetar med, som tydligt tar ansvar för
miljö och hållbarhet vid framställning av
sina produkter.
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Specialister på
all typ av förädling
av sten- och
betonggolv.

Finningevägen 75. 645 42 Strängnäs
Tel: 0152-44 00 33. info@adamantgolv.se.
adamantgolv.se

ENTREPRENAD

V

år entreprenadverksamhet
är ett affärsområde som
växer. För att erbjuda
innovativa lösningar krävs
kunnande, gedigen erfarenhet och
förståelse för kundens behov. Mavab har
allt det och det innebär att vi kan åta oss
byggnadsentreprenader i alla storlekar. Vi
erbjuder helhetslösningar från projektering
till färdig byggnad med tillhörande
finplanering.
Företaget är certifierat enligt EN 1090 och
tillgodoser därmed högre krav på kontroll

av svetsning och spårbarhet. Certifieringen
omfattar hela produktionen.

BROFOGAR I HELA SVERIGE
Mavab tillverkar och monterar brofogar
där vi gör allt från ritning till montering
på plats. Tillverkningen sker i vår
produktionsanläggning i Mariefred. Vi har
en hög teknisk kompetens som kommer
väl till pass i konstruktionsfasen.
Våra brofogar har installerats på bland
annat Strängnäsbron, Essingebron och
Slussen i Stockholm.

VID NYBYGGNADER OMBYGGNADER REPARATIONER
Vänd Er med förtroende till

Årjäng

Tel. 0573-71 12 35
Jörgen Allanson
072-245 86 82
Stefan Johannesson
072-245 86 80
www.hjertsbygg.se

MAGASIN 55

I Västerås uppför Mavab en magasinbyggnad på 7 000 kvm för allehanda material som
kommer med båt till Västerås. I uppdraget ingår stora schakter samt grundläggning med
betongpålar, samt en omfattande marksanering av kontaminerade jordmassor.
Byggnaden uppförs på en platsgjuten grund av stora fundament med platsgjutna väggar
av betong. Taket är av traditionell industrityp med fribärande trp-plåt, isolering samt
tätskikt. Byggnaden avskiljs i tre delar med kraftiga brandavskiljande väggar av betong
samt typgodkända panelelement.
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VI TILLVERKAR OCH INSTALLERAR STÅLDÖRRAR OCH STÅLPARTIER
Vi hjälper er med projektering och val av dörr och partilösning för bästa funktion.
Nu kan vi även leverera aluminiumpartier från vår anläggning i Göteborg, Tollor AB
Maxidoor – en säker partner till byggbranschen

0581-377 80 • info@maxidoor.se • www.maxidoor.se

”Under coronapandemin
har vi låtit en del av
våra containrar agera
handspritslager åt
Södertälje sjukhus”

HÅLLBARHET
I FOKUS

M

avab arbetar med miljö och
hållbarhet i fokus och ställer
upp bakom FN:s globala
mål och agenda 2030
för ett hållbart samhälle. Vi arbetar lika
mycket för våra kunders räkning som för
hållbara lösningar. Jämfört med traditionellt
byggande framstår våra prefabricerade
produkter ur ett miljöekonomiskt perspektiv
som ett starkt alternativ. Våra säljare
vägleder våra kunderna till att välja
material och teknik så att produkten kan
framställas på ett sådant sätt att en negativ
miljöpåverkan minimeras med återbruk i

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

fokus. I tillverkningen använder vi material
och utrustning som är tillverkade av
förnyelsebart material.
Vi arbetar med ständiga förbättringar
enligt våra fastställda miljömål och väljer
leverantörer och samarbetspartners med
motsvarande ansvar i miljöfrågor.
Mavab vill bidra till att människor mår bra.
Vårt lokala engagemang är starkt och vi
sponsrar barn- och ungdomsidrotten i vårt
närområde.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

PÅ MAVAB UTVECKLAS
DU I DIN YRKESROLL!
Mavab är Mariefreds största
privata arbetsgivare, en roll vi tar
på största allvar. Här får människor
möjlighet att utvecklas. Oavsett om
du är projektledare, montör eller
administrativ personal är du en del av
ett starkt team där varje funktion är en
viktig länk i en stark kedja.
Vi värdesätter vår personal och ger
alla förutsättningar att utföra sina
arbetsuppgifter på bästa sätt.
På Mavab kombinerar vi traditionella
metoder med ny teknik och vi
välkomna alla som vill utvecklas
tillsammans med oss.
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Gör som GlobalConnect och MAVAB
Använd vår mTAC® lås- och accesslösning och spara värdefull tid!
•
•
•
•
•
•

Slipp krångel med nycklar och nyckelbrickor.
Förenkla hantering med tidskoder - direkt på arbetsordern.
Parallella tidskoder med olika giltighetstid för olika ändamål
- från en timme till ett år.
Slipp krångel med SIM-kort och uppkopplade lås.
Robusta lås för nordisk miljö baserade på gängse låsstandard.
Molntjänst med hög ﬂexibilitet och säkerhet - du administrerar
själv användare, behörigheter, koder m.m.

Unik mTAC® teknik för "Smart Ofﬂine"
(Mobile Temporary Access Code)
Telkey Solutions AB
018-15 25 00
info@telkey.com
www.telkey.com

SVERIGES
MODERNASTE
TULLSTATION

S

veriges modernaste tullstation
ligger i värmländska Hån vid
norska gränsen. Projektet har
utförts på totalentreprenad
i samarbete med lokala entreprenörer.
Tullstationen förvaltar vi och hyr ut till
Tullverket.
I december 2018 inleddes markarbetena
för den nya tullstationen och byggnationen
stod färdig 2020. Anläggningen är cirka
2 200 kvm.

I entreprenaden har stor uppmärksamhet
riktats mot att åstadkomma effektiva
arbetsprocesser, en bra arbetsmiljö för
personalen liksom en minskad negativ
miljöpåverkan.
Tullstationen är byggd i enlighet med
miljöklass silver. Byggnaden är energieffektiv
och är försedd med solpaneler som täcker en
stor del av energibehovet.
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Allt inom
glasentreprenad

i Strängnäs AB

Vi producerar och monterar bl.a. dörrar, glaspartier,
plåt och smidesdetaljer till rätt kvalitet tack vare egen
konstruktion, tillverkning och montage.
Kontakta gärna Peter Rosén på telefon:
070-744 28 49
www.pmcab.se

KLIMATSMART
DATAHALL

S

plitVision är Borås stadsnät
och ett affärsområde inom
Borås Elnät AB. Borås Elnät
AB är genom koncernen Borås
Stadshus AB ett av Borås stad helägt
kommunalt bolag. Bolagets uppdrag är
att säkerställa infrastrukturen för el- och
kommunikationsnätet i Borås stad.

På uppdrag av Borås stadsnät har Mavab
projekterat och konstruerat en datahall på
400 kvm med klimattänk bestående av
solceller, batterilagring (UPS), laddstationer
och reservkraft. Konstruktionen är en
hybridlösning där solceller samverkar med
UPS och reservkraft på ett tryggt och
säkert sätt enligt svenska normer.
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Lacka

ENOCSYSTEM.COM

Klimatsmarta
helhetslösningar för
datahallar och teknikhus

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
SKOGSBORGSVÄGEN 1
647 31 MARIEFRED
0159-360 00
WWW.MAVAB.SE

Mariefred

Stockholm

• 19661 • www.jssverige.se

Arlanda

