Ledande inom vårt fält
Interoc etablerades redan 1950. Bolaget Interoc Dörr och Fönster
har varit aktivt sedan 2012. På den tiden har vi hunnit etablera oss
som ett av de ledande företagen i vår bransch. Våra erfarna och
specialiserade montörer har varit med och utvecklat våra egna
metoder för att byta ut fönster med optimalt resultat. Våra projektledare har en djup kunskap om alla komplexa aspekter av arbetet.
Interoc Dörr & Fönster har dokumenterat hög kundnöjdhet och
våra kunder kan intyga att vi är en trygg partner som kan genomföra såväl enkla som mer avancerade dörr- och fönsteruppdrag,
inklusive sanering, till mycket konkurrenskraftiga priser. Vårt mål är
att alltid ge våra kunder högt värde för pengarna.

Erfarenheten
Vi har renoverat och energieffektiviserat fastigheter sedan femtiotalet
och genomfört projekt med upp till flera tusen enheter.

Storleken
Vi är idag den största fönsterinstallatören i Sverige, det ger oss
musklerna att ta oss an även stora projekt och kapaciteten att
leverera i tid.

Mångsidigheten
Vi utför arbeten på allt från kulturfastigheter till miljonprogramsbyggnader och kan även utföra kringliggande arbeten såsom
sanering, utfackningsväggar, klimatskaderenoveringar, fasadrenoveringar etc.

En rikstäckande partner
Interoc Dörr & Fönster är verksamma i hela landet. Vi har kontor
på följande orter: Stockholm/Solna, Göteborg, Lund, Borlänge.
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 sänker energikostnaden med upp till 35% åt våra kunder. Tack
vare smarta rutiner och erfarna projektledare kan vi utföra även
stora arbeten snabbt.

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.

Kompetensen

Våra specialistbolag:

Kunskap och stolthet för hantverket genomsyrar hela vår organisation. Vi monterar alltid enligt gällande riktlinjer och projekterar och
anpassar montagemetoder efter varje, individuellt projekt.

• Interoc Bygg
• Interoc Byggservice
• Interoc Dörr & Fönster

Effektiviteten

NÅGRA AV VÅRA SAMARBETSPARTNERS

• Interoc Fasad
• Interoc Fastighetsutveckling
• Interoc Plattsättning

DÖRR & FÖNSTER
Vi hjälper dig byta till bättre
ekonomi och inomhusmiljö

Rönnowska skolan i Helsingborg
Rönnowska skolan är ett klassiskt landmärke i Helsingborg,
där det bedrivits undervisning i olika former sedan 1905.
Här har Interoc sammanlagt bytt omkring 160 fönster
och dörrar, ett arbete som vi har utfört med hänsyn till
den historiska miljön. Vi har dessutom förlagt projektet till
sommartid för att störa undervisningen i så liten grad som
möjligt. Som resultat kan Helsingborgs stad räkna hem
besparingar i form av uppvärmningskostnader och eleverna
se fram mot skolarbete under bästa möjliga förutsättningar.
Samtliga fönster har vi bytt till kopplade kulturfönster helt
i trä för att bibehålla fastighetens prägel.

Hålkälen i Bandhagen

En uppdatering som gör skillnad
Ett hållbart samhälle bygger på att vi tar tillvara på våra resurser.
Genom att låta oss byta till nya treglasfönster kan du sänka värmeförlusten i din fastighet med så mycket som en tredjedel i ett
enda slag.
Med nya fönster slipper du dessutom kostsamt underhåll i framtiden
och de boende kan njuta av en betydligt bättre inomhusmiljö med
mindre buller. Naturligtvis kan vi också byta fönster i moderna
fastigheter och installera fönster i nyproduktion.
Förutom att byta fönster och fönsterdörrar kan vi också vara
behjälpliga med att byta entrépartier, ytterdörrar, säkerhetsdörrar,
dörrar till allmänna utrymmen, brandcellsdörrar, garageportar etc.

Vi kan ta ansvaret för helheten
Den allra största nyttan får du genom att ta in oss redan i ett tidigt
skede i ett större eller mindre projekt. Vi kan då hjälpa till och
använda vår gedigna erfarenhet för att hitta den lösning som är
bäst och mest kostnadseffektiv för dig.
Vår storlek och vårt täta samarbete med andra specialistbolag
under samma paraply gör att vi kan leda ett sömlöst samarbete
mellan experter inom olika fält. Vi tar helhetsansvaret i våra
projekt vilket inkluderar all kontakt med de boende. Vi är helt
oberoende och är inte knutna till särskilda leverantörer, vilket
bl.a. medverkar till att göra våra projekt prisvärda.

Fönsterbyte i fastighet från 1953 för ökad komfort för
hyresgästerna. Vi utförde byte av fönster, kopplade 2+1
trä/aluminiumfönster och 3-glas helaluminiumfönster till
badrum. Underhållsfria fönster gav energivinster med ett
bättre inomhusklimat, mer luftomsättning och ökad
komfort i lägenheterna.
”Badrumsfönster blir angripna på insidan så vi bytte till
helaluminium för att minimera slitaget på båda sidor.
Hållbarhet är viktigt för oss och vi tar inte den billigaste
entreprenören. Prisnivån kändes ändå helt rätt och vi
hade tur som fick en riktigt bra arbetsledare. En stor
skillnad jämfört med tidigare är att Interoc tog ansvar
hela vägen till mållinjen. Hyresgästerna märkte inget och
det var till och med någon som påpekade det i ett mail.”
- Marc Baudou, VD på Bertil Strömbergs Fastighets AB

