ETT FULLSERVICEFÖRETAG
INOM TEKNISK ISOLERING
Scandinavian Technical Insulation Company AB grundades 2012. Idag är STICAB
ett av de större svenskägda företagen i branschen, med resurser som skiljer oss från
våra konkurrenter. Vi är ett service- och projektföretag som löser det mesta gällande
alla typer av isolerings- och plåtslageriarbeten. Vårt mål är att sätta kunden och
projektet i fokus och leverera enligt överenskommelse.
Våra kostnadseffektiva lösningar och förmågan att arbeta nära våra kunder har
bidragit till vår positiva utveckling. Vi har det mindre bolagets organisation med flexibilitet och korta beslutsvägar, och det stora företagets resurser.

HELTÄCKANDE TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR
•
•
•
•
•

Ventilationsisolering
Rörisolering
Brandtätning
Kylisolering
Industriisolering för:
• Tankar & Cisterner
• Rörledningar
• Kanaler
• Pannor
• Madrasser
• Gas- och
ångturbinsisolering

LOKAL NÄRVARO INNEBÄR
FÖRDELAR FÖR KUNDEN
Vår lokala närvaro, nära våra kunders anläggningar,
gör att vi är snabbt på plats och kan erbjuda lösningar som är flexibla och kostnadseffektiva. Vi är
med våra kunder oavsett om det är stora projekt
eller mindre servicearbeten.
Våra handplockade medarbetare är en viktig del i vår
positiva utveckling. Deras engagemang och höga
kvalitetskrav ger oss en spetskompetens som är
svår att överträffa. Tillsammans med vårt nätverk av
underentreprenörer har vi de resurser som krävs för
att genomföra projekten med hög kvalitet.

ETT AKTIVT KVALITETS- OCH
MILJÖARBETE
Hälsa, miljö, skydd och kvalitet är en viktig och
naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar och driver
allt i verksamheten gällande HMSK i linje med ISO
9001, 14001 och 18001. Det innebär att vi tar hänsyn i vårt arbete, ger vår personal förutsättningar att
arbeta på ett säkert sätt med rätt metoder, material
och utrustning för att undvika personliga skador. För
våra kunder innebär vårt kvalitetsarbete att vi alltid
levererar med hög kvalitet och i rätt tid.

Vi har kontor och verkstäder i Stockholm,Leksand,
Västerås, Norrköping, Göteborg och Kristianstad
och täcker igenom dessa in stora delar av Sverige.

LÅNG ERFARENHET AV
INDUSTRIISOLERING
STICAB har en gedigen erfarenhet av industriisolering
och anlitas till både stora och mindre projekt runt om
i Sverige. Våra heltäckande resurser gör att vi kan
utföra projekten i större volym och med rätt precision.
Vi besitter en stor teknisk kompetens och kan utifrån
givna förutsättningar erbjuda lösningar som är hållbara och ger bäst isolerande effekt.
I våra projekt har vi alltid en nära dialog med beställaren
och gör alltid ett noggrant förarbete innan vi presenterar
en teknisk lösning för kunden. Efter färdigställt projekt
finns vi tillhands när det gäller service och löpande
underhåll.

LEVERANTÖR AV ISOLERING OCH TEKNISKA BERÄKNINGAR
FÖR INDUSTRIN SEDAN 1964
HÖGA TEMPERATURER — UGNAR — BRAND
Tel: 0300-736 00

www.ifabisolering.se

MADRASSISOLERING
GER BRA EFFEKT OCH
FÖRENKLAR VID UNDERHÅLL
Våra isoleringsmadrasser är fyllda med isoleringsmaterial och skräddarsys efter platsen där de ska
placeras. De monteras med kardborre, hakar med
fjäder eller spännband.
Madrassisolering är en prisvärd lösning med samma
isolerande funktion som traditionell isolering. Fördelen är att den är lätt att demontera och återmontera
vid underhåll- och servicearbeten.
Tillverkningen av madrasserna görs i våra egna verkstäder och sys upp måttanpassade efter respektive
anläggning och monteras av våra montörer på plats.

Malmö 040-14 31 40 • Växjö 0470-70 51 50 • Göteborg 031-336 94 90 • Stockholm Solna 08-444 76 30 • Stockholm Söder 08-669 10 22
Stockholm Västberga 08-744 50 60 • Örebro 019-12 89 50

www.profisol.se

VS- OCH VENTILATIONSISOLERING
MED HÖG SERVICE
STICAB anlitas som underentreprenör vid nyproduktion eller renovering av fastigheter, lokaler, kontor och
bostadshus. Våra resurser, kompetent personal och
förmågan att hantera alla typer av material gör oss till
en pålitlig aktör i branschen.
Vår styrka är att erbjuda en hög servicegrad till våra
kunder. Våra verkstäder och lager ligger strategiskt
bra så att våra montörer på kort inställelsetid kan
vara på plats hos kunden och lösa uppgiften på ett
snabbt och effektivt sätt. Denna flexibilitet är en stor
tillgång i projekten.

BRANDTÄTNING
SOM SÄKRAR
Rök och brand ka ha förödande konsekvenser.
Att låta oss utföra brandtätningen är att välja
säkerhet före osäkerhet. Ofta utför vi brandtätningen
i anslutning till andra uppdrag, men vi kan också
komma ut till dig för att endast brandtäta.
Våra montörer är utbildade och besitter kunskap för
att genomföra alla typer av projekt.

TEKNISK ISOLERING FÖR
HÅLLBART BYGGANDE
Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isolerlösningar
i Östersjöområdet med snart 80 års erfarenhet av utveckling och
produktion av högförädlade produkter för teknisk isolering. Vårt
breda sortiment omfattar lösningar för isolering mot värme, brand,
ljud och kondens i byggnader (VVS), industriella processer, fartygoch offshore samt specialförädlade produkter (OEM). Oavsett hur
dina behov ser ut kan vi erbjuda situationsanpassade lösningar.
Läs mer på PAROC.SE

TILL DIN TJÄNST! Vi hjälper dig med rådgivning under
hela byggprocessen, utbildar och bidrar med en rad
hjälpmedel, trycksaker och beräkningsprogram.

STOCKHOLM (HK)
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Telephone: +46(0) 727 12 28 10
E-postadress: mikael.nilsson@sticab.se
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721 35 Västerås
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NORRKÖPING
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602 23 Norrköping
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