
FASAD 
Vi slår vakt om exteriören  
på dina byggnader

Alltid där för att hjälpa dig
Vi har en gedigen erfarenhet av att utföra fasadrenoveringar i 
Stockholm och orter runt Mälardalen såsom Uppsala, Norrtälje, 
Södertälje, Västerås och Enköping m.fl. 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 helhets-
grepp 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

Energismart – för din skull
Det vi bygger idag är en del av framtiden. Därför måste vi också 
leva upp till framtidens standard när det gäller energieffektivitet. 
Många av våra renoveringar har de senaste åren varit miljonprograms-
fastigheter. Det innebär omfattande projekt med höga krav på  
energieffektivisering och bestående kvalitet. Sådana projekt har 
gett oss en unik erfarenhet som hjälper oss att uppfylla alla sorters 
krav på klimatåtgärder. Vi följer självklart alltid Boverkets byggregler 
för ROT-arbeten och Energimyndighetens rekommendationer, men 
utöver det kan vi verifiera den minskade energiåtgången i varje 
enskilt fall. Allt för att du ska kunna känna en trygghet som består  
i många, många år.

Erfarenheten
Vi har renoverat fasader och energieffektiviserar fastigheter  
sedan femtiotalet.

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 sänka din energikostnad avsevärt och följa upp exakt  
hur mycket.

NÅGRA AV VÅRA SAMARBETSPARTNERS



Kv. Sumpen
Fasadrenovering av ståtlig fastighet belägen vid Stureplan 
i Stockholm.

Vi utförde en total fasadrenovering, med fönsterrenovering 
och byte av balkonger.

”Komplicerad fasadputs med mycket stuckaturer, uppfört 
1890, återställt till originalutförande. Vid framtagande av 
färg gjordes ett tätt samarbete med byggnadsantikvarier 
för att få fram ursprungsfärg. Ett roligt och komplicerat 
projekt.”

Botkyrka Kv. Frigg
Renovering av miljonprogrammet i Norsborg på uppdrag  
åt AB Botkyrkabyggen.

Fastigheterna byggdes under 70-talet och utformades med 
stark kreativ arkitektonisk prägel. Varje kvarter är unikt, 
och vi renoverar befintligt putsade fasader med ny puts 
och målning samt byter ut all plåt som nått sin livslängd. 
Utöver detta utfördes även diverse sanering, ombyggnad  
av utfackningsväggar samt markarbeten.

Geten - Vasatan, Stockholm
Det är en tilläggsisolering men ny puts, nya bleck och 
plåtdetaljer. Nya gjutna balkonger, byte av fönster och 
ombyggnation tak.

”Vi utför en total renovering av hela utsidan på fastigheten, 
allt från tak till fasad, i samarbeten med olika entreprenörer.”

När utsidan räknas – räkna med oss
Vi på Interoc har specialiserat oss på fasadarbeten sedan decennier 
tillbaka. Det har gett oss en stor kunskap när det gäller fasadreno-
vering, tilläggsisolering och puts, fasadputs och murning – vi är helt 
enkelt experter på alla aspekter av fastighetens utsida. 

Interoc Fasad startade sin verksamhet redan på 1950-talet. Inom 
bolaget finns en genuin hantverkstradition som genomsyrar oss alla, 
från murare till företagsledning. Genom åren har vi haft förmånen 
att renovera många gamla kulturfastigheter, något som ställer 
särskilt höga krav på kunskap. Dels om äldre material och metoder 
men också om hur man bäst hanterar äldre fasader och fastighets- 
detaljer för att de ska kunna återställas. För din trygghet är vi 
medlemmar i SPEF – Murnings- och Putsentreprenörerna.

Hela klimatskalet 
Inom Interockoncernen har vi även ett bolag som utför fönsterbyten 
där vi nyttjar hela koncernens specialistkunskap för att renovera 
hela klimatskalet och minska energiförbrukningen. Genom att göra 
samtliga åtgärder på hela fastighetens klimatskal sparar man både 
direkta kostnader i projektet och kan göra stora energibesparingar. 

Interoc tar helhetsansvaret för:
• Tilläggsisolering 
• Fönsterbyte 
• Isolering av vind 
• Byta yttertak 
• Byta entrépartier 
• Plåtarbeten 

Vi har även erfarenhet av att åtgärda problem med ”enstegstätade  
fasader” där vi byter ut hela system mot ett nytt certifierat system.


