Våra entrepenadtjänster

Ovanligt
pålitliga entrepenadtjänster

Levererar inom byggnation.
Beroende på geografiskt läge åtar vi oss stomentreprenader eller totalentreprenader, från
enfamiljshus till hela kvarter.
Uppdragsgivarna återkommer gärna.
Varje uppdragsgivare och varje projekt är unikt.
Många har varit med oss länge och återkommer.
Här är några anledningar som de brukar nämna
när vi gör våra uppföljningar,
• Vi följer upprättade tidsplaner
• Vi är ett ekonomiskt stabilt bolag med lång
erfarenhet
• Vi kombinerar hög kvalitet och hög funktion
• Vi har en bred kompetens och spetskompetens
inom lättbyggnadsteknik
• Vi arbetar aktivt med kostnadskontroll
• Vi tar ett helhetsansvar även om flera aktörer
ingår i projektet
Ett ovanligt genomtänkt arbetssätt
Varje uppdragsgivare får en egen produktionsledare. En dedikerad person som med ett personligt och engagerat sätt driver projektet från start
till mål. Det ger en extra stor trygghet och är en
garanti för ett utmärkt slutresultat.
Genom att göra rätt från början minimeras risken
för förseningar och kvaliteten kan garanteras.
Vårt team är ett starkt och sammansvetsat lag.
Under många år har vi skapat stora synergier
genom att kombinera yrkesskicklighet, erfarenheter och effektivitet.

Effektiv logistik lotsar totalentreprenaden.
Allt ska klaffa. Våra erfarna produktionsledare
ansvarar för all samordning. Leverans av material,
tilldelning av hantverkare och kontakt med alla
underleverantörer ska gå hand i hand.
Vi optimerar hela kedjan och kan därmed ta ett
tryggt helhetsansvar.
En noggrann planering ger obegränsade
möjligheter.
En nära dialog mellan uppdragsgivaren och
arkitekterna är starten för varje projekt. Vi är
lyhörda och anpassar oss för att skapa största
möjliga effektivitet och kvalitet.
Vårt smarta byggsystem N-Tech ger stora
möjligheter vad det gäller att omsätta arkitektens
ritningar till vacker verklighet.
Färdiga A-ritningar och idéskisser omvandlas
i vårt 3D-program till färdiga tillverkningsritningar.
Programmet är anpassat för tillverkning i N-Tech
och våra skickliga hantverkare är specialiserade
på förtillverkning och montage, vilket ger ett
utmärkt slutresultat.

