Alltid där för att hjälpa dig
Erfarenheten

Ta kontakt med oss så vi kan hjälpa dig också.

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

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

Storleken

Specialister och en del av helheten

Tillsammans med våra andra specialistbolag kan vi erbjuda
dig 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.

Mångsidigheten
Vi utför arbeten på allt från kulturfastigheter till miljonprogramsbyggnader.

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

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

• Interoc Fasad
• Interoc Fastighetsutveckling
• Interoc Plattsättning

BYGGSERVICE
Bevarar värdet hos dina
fastigheter

Vi kan ta helhetsansvaret
Många av våra kunder väljer att teckna ramavtal för att kunna vara säkra
på att tillgodose sitt behov av byggservice. Vi har även bred erfarenhet
av förtroendeentreprenader där vi kommer in i tidigt skede och arbetar tillsammans med dig som kund. Vi kan också vara behjälpliga med
utredningar, budgetar och bistå med rätt konsulter, leverantörer eller
underentreprenörer. Allt för att kunna leverera den mest fördelaktiga och
kostnadseffektiva lösningen för dina behov.

I samarbete med våra nischbolag utför vi bland annat:
•
•
•
•
•
•

Om- och tillbyggnader
Fasad- och fönsterarbeten
Stambyten
Lägenhetsrenoveringar i badrum och kök
Rivning
Sanering

Vi har specialisthantverkare inom:
•
•
•
•
•

Ett komplett erbjudande
inom byggservice
Vi på Interoc besitter en bred yrkeskompetens som vi kombinerar
med ett genuint hantverkskunnande och ett fullständigt fokus på
din vision som fastighetsägare. För oss handlar god byggservice
helt enkelt om full förståelse för dig som kund och om att kunna
erbjuda rätt specialistkompetens.
Vi utför alla typer av byggserviceentreprenader. Bland våra kunder
finns både kommunala och börsnoterade fastighetsbolag men
även mindre privata fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.
Vi jobbar med de flesta typer av fastigheter, kommersiella, bostadsoch miljonprogramsfastigheter. Vi har även en lång och dokumenterad erfarenhet av att renovera kulturhistoriska byggnader.

Plattsättning
Mur och puts
Snickeri
Betongarbeten
Rivning

