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NYFIKENHET,
LÅNGSIKTIGHET,
KO MÄTTEKNIK
I över 15 års tid har KO Mätteknik utfört all slags
mätning inom bygg och anläggning. Från enkla
utsättningar inom bygg- och anläggning till
avancerade tredimensionella mätningar.
Oavsett vad har innovation och nyfikenhet alltid
drivit verksamheten framåt. Vi jobbar långsiktigt och
breddar succesivt vår kompetens, såväl internt som
i samarbeten och relation med våra kunder.
KOMMUNIKATION A OCH O
– VI ÄR MED I HELA HÄNDELSEKEDJAN
I vår bransch är kommunikation A och O, från
start till mål. Anledningen är enkel. Vårt jobb är
att översätta digitala ritningar till verklighetens
förutsättningar. För att säkerställa att det som är
ritat och planerat är förankrat i varje led hos övriga
aktörer på arbetsplatsen är vi därför med hela
vägen. Från kontakt med konstruktören till kontakt
med dem som ska utföra jobbet.
Letar du efter en aktör som tar ansvar och samtidigt
drivs av en vilja att utveckla morgondagens
mätningstekniker och ingenjörer?
Välkomna till KO Mätteknik.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

3D-VISUALISERING
Vi har olika typer av 3D-molntjänster som vi kan redovisa
för dig som kund. Via till exempel Sketchfab kan du ta
del av våra 3D-modeller – oavsett om det är en
byggarbetsplats, en väganläggning eller en annan
geografisk miljö.

NOGGRANNHETEN I VÅRA
TJÄNSTER ÄR ETT SIGNUM
När vi utför utsättningar och inmätningar anpassar vi oss helt efter de förutsättningar
som krävs, både för optimal noggrannhet och för att kunna följa trender och
utveckling gällande de senaste instrumenten och utrustningarna.
Vi har lång erfarenhet av att använda ritningar i 3D-modeller via såväl Autocad som
andra CAD-program samt BIM. Via våra 3D-program hanterar och beräknar vi all
slags 3D-data. Vi har även kompetensen inom GIS och digitala kartor.
KONTINUERLIGA UTBILDNINGAR SÄKERSTÄLLER KOMPETENTA MEDARBETARE
Vi eftersträvar kvalitet i allt vi företar oss. För det krävs även professionella och
kunniga medarbetare. Kompetensen säkerställs via kontinuerliga, välrenommerade
utbildningar. På så vis ser vi till att värna om den gedigna branscherfarenhet vi
samlat på oss – från kontrollmätningar, mängdreglering efter AMA och MER till
relationshandlingar, drönarflygningar och laserskanning.

UTMANINGAR SER VI SOM EN VÄG
MOT UTVECKLING
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BESÖK OSS
Tellusvägen 43
186 36 Vallentuna

KONTAKTA OSS
Tel: 08-22 54 22
Email: info@komatteknik.se

