
PLATTSÄTTNING 
Plattor – men även 
allt runtomkring

Alltid där för att hjälpa dig
Interoc Plattsättning har kunder i hela Sverige. Ta kontakt med oss 
så vi kan hjälpa dig också.

Du når enkelt alla platskontor genom gemensamma kanaler:
Växel 08-20 05 10  •  info@interoc.se  •  www.interoc.se

Specialister och en del av helheten
Vi på Interoc har samlat en mängd spetskompetenser under ett och 
samma tak. Det ger oss en unik förmåga att ta ett helhetsgrepp för 
att på effektivast möjliga sätt förverkliga din vision. Vår storlek ger 
oss – och dig – en mängd fördelar. Du kan naturligtvis också anlita 
oss för enskild spetskompetens.

Våra specialistbolag:
• Interoc Bygg
• Interoc Byggservice
• Interoc Dörr & Fönster

• Interoc Fasad
• Interoc Fastighetsutveckling
• Interoc Plattsättning

Tar gärna hela ansvaret
Vi på Interoc är alltid villiga att ta ett totalansvar, från projektering 
fram till färdigställd och godkänd anläggning. Våra kunder anlitar 
oss ofta redan tidigt i planeringen av renoveringen eller nyproduk-
tionen. Det ger oss möjlighet att hjälpa dig som beställare att ställa 
rätt krav i underlagen. På så sätt kan vi hjälpa dig spara tid såväl 
som pengar och undvika problem i framtiden. Tack vare vår breda 
specialistkunskap kan du tryggt beställa ditt projekt och veta att 
vi kommer bidra med kompetens inom varje arbetsmoment. Det 
gäller såklart för alla sorters entreprenader som vi utför.

Erfarenheten
Vår långa erfarenhet gör att vi är trygga med även de svåraste 
projekten.

Storleken
Tillsammans med våra andra specialistbolag kan vi erbjuda  
dig helheten.

Mångsidigheten
Vi utför arbeten på allt från kulturfastigheter till miljonprograms-
byggnader.

Effektiviteten
Vi kan hjälpa till redan från planeringsstadiet, allt för att spara tid 
och pengar.

NÅGRA AV VÅRA SAMARBETSPARTNERS



Sundbybergs Simhall
Plattsättning i publika utrymmen, barnbassäng, tävlings- 
och undervisningsbassäng, samt soldäck och enskilda 
omklädningsrum. Det gamla badhuset renoverades och 
man byggde till ytterligare delar. Resultatet har blivit en 
trivsam och tillgänglig simhall för alla badgäster. Den 
nybyggda multibassängen går exempelvis att anpassa 
efter målgruppen då den har försetts med en höj-och 
sänkbar botten. För att ytterligare öka tillgängligheten har 
bassängen även försetts med en hiss så att rullstolsburna 
själva kan ta sig ner i vattnet.  För detta fina arbete fick 
Interoc Plattsättning Stora kakelpriset 2015.

Yasuragi
Stora och små spa-avdelningar är en av våra specialiteter. 
Vi är dock lite extra stolta över just Yasuragi där vi byggde 
upp sex stycken spa-pooler med Wedimaterial som går att 
specialbeställa i olika former. 

Sigtuna Fritidscenter
Simhallen i Sigtuna fritidscenter

”En totalrenovering av simhallen där endast väggar och 
tak har lämnats orörda. Huset grävdes ur och nya bassäng-
er har gjutits och alla ytskikt har renoverats. Det byggdes 
även till bubbelpool, barnpool och en ny toppmodern 
vattenreningsanläggning. Besökarantalet väntas bli det 
dubbla efter renoveringen.”

En tätposition som vi förtjänat
Interoc har en lång och dokumenterad erfarenhet av nyproduktion 
och renovering av plattsättning i offentliga miljöer, tvättan- 
läggningar, spa-anläggningar, pooler och storkök. Vi är idag även 
ledande inom nyproduktion och renovering av badanläggningar, 
simhallar och äventyrsbad — en position vi har uppnått tack vare 
en mångårig och medveten specialisering. Vår långa erfarenhet 
gör att vi alltid kan erbjuda effektiva och hållbara lösningar efter 
just dina behov.

Våra specialister är vana vid att hantera alla de olika krav som 
ställs av våra kunder och vi kan alltid garantera att det finns rätt 
erfarenhet och spetskompetens hela vägen från arbetsledning till 
enskilda plattsättare.


