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MED OSS ÄR DU I TRYGGA HÄNDER
Paras Bygg har lång erfarenhet av att bygga om, renovera och utföra stambyten
i miljonprogrammen. Behoven är ofta stora i fastigheter med 50 år på nacken.
Upprustning av närmiljö, energieffektivisering med bland annat tak- och
fasadrenovering samt stambyte är några av de åtgärder som återkommande
frågas efter. Vårt framgångskoncept grundar sig på bred kompetens, noggrann
planering och god kommunikation med såväl dig som kund som de boende.
Många projekt har lett till fortsatt gott samarbete. Vi erbjuder serviceavtal och
ramavtal om ni behöver kontinuerlig hjälp.

MARK OCH ANLÄGGNING
På markavdelningen har vi vad som krävs för att utföra alla
typer av markarbeten. Vi tar uppdrag över hela Skåne och
pcb-sanerar, anlägger trädgårdar, schaktar till byggnader
och installerar UWS:er. Vår maskinpark består av både
grävmaskiner och hjullastare vilket ger oss möjlighet att
ta uppdrag i såväl det stora som det lilla. Som exempel kan
nämnas Världens trädgård i Lund där vi skapade en vacker
trädgård med plats för möten enligt beställarens önskemål.

TAK OCH FASAD
Paras Bygg är en totalentreprenör som kan tillgodose
alla era behov inom tak- och fasadentreprenader.
Vi gör allt från stora renoveringar till puts- och
målerijobb. Tilläggsisolering, fönsterbyte och byte av
utfackningsväggar är en del av de energieffektiviserande
åtgärder vi utför. Paras Bygg genomför renovering
av betong- och tegelfasader, pcb- och asbestsanering
samt byte av papp-, tegel- och plåttak. Vi renoverar och
rustar bland annat upp studentboenden, bostads- och
hyresrätter.

STAMBYTEN
Sammanlagt har vi utfört stambyten och olika typer av
renoveringar i tusentals lägenheter. Våra team har över
tio års erfarenhet av stambyten. Beroende på projektets
storlek består våra team av mellan 10 och 70 personer.
Vi strävar alltid efter att intrånget i de boendes hem ska
bli så litet och kortvarigt som möjligt. Normalt påverkas
en lägenhet under fem till sju veckor. Med stambyte följer
ofta el- och ytskiktsrenovering i varierande omfattning.
Vi har erfarna platschefer som med väl inarbetade team
gillar de utmaningar som finns i stambytesprojekt med
kvarboende hyresgäster. Förmågan att kunna planera
noga är det som gör projekten lyckade. Vi vill lämna
både beställare och boende nöjda. Vårt mål är att kunna
använda varje projekt som en framtida referens.
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