Kompetens att förverkliga dina visioner
Det bästa sättet att dra nytta av vår kompetens är att anlita oss redan
från projektets början. Vi kan då delta i planeringen av varje steg i
produktionen med vår teknikkompetens och materialkännedom, och
rita upp och genomföra en optimal installation efter dina specifika
behov. Vi strävar alltid efter att hitta den rätta, mest prisvärda och
effektiva lösningen för dig som kund.

Ett företag med historia
Interoc grundades 1950 och en stor del av vår verksamhet har en
historia som sträcker sig många decennier bakåt. Vi erbjuder
lösningar såväl inom nyproduktion som underhåll, renovering och
utveckling av fastigheter och bostäder i Stockholm och Mälardalen
samt inom vissa verksamheter i hela landet.

Erfarenheten

Alltid där för att hjälpa dig
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.

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

• Interoc Fasad
• Interoc Fastighetsutveckling
• Interoc Plattsättning

BYGG
Vi bygger din vision

Ett komplett erbjudande inom bygg
Vi på Interoc har erfarenhet som sträcker sig till 50-talet, när det
gäller såväl nyproduktion som ombyggnation av äldre fastigheter.
Tack vare vår storlek och vår breda kompetens kan vi ta oss an
både stora och mindre byggprojekt. Om du har en fastighet som
är i behov av en omfattande ombyggnad, eller om du planerar ett
annat större byggprojekt är det en trygghet att veta att vi kan ta
hela ansvaret - från projektering till genomförande. Interoc är en
pålitlig och flexibel partner som är van att stå för helheten och
bidra med specialistkunskap.

BRF Västergård - Steninge Slottsby
Interoc utvecklar och bygger 48 välplanerade lägenheter
i varierande storlekar varav flera av dem på vindsplan med
charmiga takkupor. Brf Västergård består av fyra separata
patriciervillor där alla lägenheter har balkong i olika
väderstreck. De gedigna stenhusen är hållbara, fuktsäkra
och har ett sunt inomhusklimat med låga underhållskostnader. Fokus har lagts på tak och proportionerna
kring fönster vilket ger ett representativt men inte dominerande avtryck i området. Byggnadernas symmetri och
klassiska design gör att husen kommer att vara attraktiva
och stå sig väl över tid. Projektet är ett samarbete med
Nordsten Fastigheter.

Skyllbergsgatan
Total renovering utvändigt och invändigt av fyra punkthus.
”Utvändig energieffektivisering genom tilläggsisolering
och fönsterbyte, samt en äkta rivputs. Invändig renovering
till en mycket hög standard, här har vi skapat fyra punkthus som verkligen står ut både utvändigt och invändigt.”

Brf Marsviken, Nyköping
Interoc utvecklar tillsammans med Nordsten Fastigheter
den anrika hotell- och konferensanläggningen Brf Marsviken
med 37 exklusiva lägenheter i bostadsrättsform. Brf
Marsviken ligger vackert belägen nära havet mellan
Nyköping och Oxelösund. Det finns ett orangeri och egna
odlingslotter samt gym, bastu, utomhuspool och egen
padelbana. Föreningen har också tillgång till strand vid
havet där grillplats, sjöbod med bastu och brygga finns.

