Totallösningen

för er byggnation

MRK – er leverantör av stålbyggnader
MRK har sedan starten utvecklats till ett av landets
främsta byggföretag inom entreprenader i samband med
större byggnationer. Vi har vårt huvudkontor och lager i
Vallhamn på Tjörn, men arbetar aktivt över hela Sverige
och Norge.
ETT PERSONLIGT OCH ETABLERAT FÖRETAG
Våra starka stålkonstruktioner ger möjlighet för upp till
70 meter fribärande spännvidd och med obegränsade

längder på byggnaden. MRK har som mål att leverera
ett projekt som håller hög kvalitet till en nöjd kund. Vi
erbjuder en arbetskärna som sitter på huvudkontoret
och har full inblick i varje specifikt projekt, vilket leder till
ökad trygghet för er som kunder. Detta då vi har ett helikopterperspektiv på projektet, med varje medarbetares
spetskompetens att tillgodoräkna.

Monteringsklara trappor, räcken,
ramper till byggbranschen i
Sverige och Norge. Industriellt
eller barnsäkert utförande. Välj
priseffektiva lösningar från vårt
standardsortiment eller modifiera
och bolla idéer med oss för att få
fram din unika design.
Här har du en materialleverantör
som levererar lätt, rätt och i tid.

www.abcsolutions.se

SVENSK KVALITET

Stark, snygg och säker!
VIKPORTAR – SPECIALANPASSADE EFTER KUNDENS BEHOV.

www.recoport.se

SEDAN 1982

Vi levererar totallösningar för er byggnation
MRK utför totalentreprenader eller delar av olika entreprenader efter era önskemål, byggnader från 100 m² till
45 000 m² och uppåt med obegränsad storlek. Vi hjälper
er från start med projektering, ritningar och kunskap –
till en färdig byggnad redo för er verksamhet.
EN EFFEKTIV OCH KVALITETSSÄKER PROCESS
Vi konstruerar, levererar och monterar byggnadsprojekt
av allt från maskinhallar och lagerlokaler till enorma
logistikcenter, affärslokaler och industribyggnader. Vi är
flexibla och verksamma över hela Sverige och Norge. Vi
arbetar på ett effektivt sätt och kommer alltid med lösningar för era önskemål och behov. Ni kan själva lämna
en ritning som vi bygger efter, eller så tar vi fram en

tillsammans med vår arkitekt. Vi konstruerar, projekterar,
säljer material och bygger – för att till slut leverera en
komplett lösning till en nöjd kund.
Själva bygget går snabbt, då vi är mycket effektiva och
flexibla. Vi arbetar efter beprövade metoder och hederliga byggnadssätt, med modernt material som monteras
på ett tidseffektivt sätt, med bra energivärde och hög
kvalitet. De lösningar vi levererar är unikt anpassade och
vi gör det med stor flexibilitet. Vi har en egen konstruktionsavdelning och erbjuder egna konstruktioner. Vi ser
ljust på framtiden och fram emot de kommande byggnationer som väntar oss.

Hedekas
Entreprenad AB
Vi monterar stål- och betongelement,
i både Sverige och Norge!
Hogen 41,455 91 Munkedal • 072-531 64 88 • berg85@live.se

MRK – högsta kvalitet och ansvar
Vi skapar kostnadseffektiva ytor, genom att använda vår
omtyckta kiltakstol istället för fackverk får bygget högre
fri utnyttjad höjd. Våra egenkonstruerade takstolar med
upp till 70 meter fri spännvidd bidrar till fler möjligheter.
För att kunna garantera er högsta kvalitet och hållbarhet
arbetar vi efter GreenBuildings riktlinjer för att bygga

med lägsta möjliga u-värden. GreenBuilding innebär att
effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder,
med krav på att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.
Vid varje bygge gör vi en energiberäkning, för att ge er
möjlighet att själva bestämma lämplig isolering.

Vi hjälper dig hela vägen
från konstruktionsberäkningar till
leverans av stålbyggnadsprodukter!

SANDWICHPANELER
Finns i olika kulörer med slät,
mikro och linjerad design.

TP200 HÖGPROFIL
Marknadens starkaste med stora
spännvidder och högre snözoner

www.arecoprofiles.se | Tillverkar och distribuerar Nordens bredaste sortiment av tak- och fasadprofiler med tillbehör.

Vallhamns Industriväg 208, 471 99 Vallhamn
0304–799 300 - info@mrk.se - mrk.se

VI GÖR DET SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT FÖR DIG!
POOLER

INDUSTRI- & VILLAGRUNDER

DRÄNERINGAR

RENOVERINGAR

Vi gräver och bygger din
pool i diverse olika utförande och storlekar.

Vi gräver och gjuter din
villagrund efter husets planritningar.

Vi lägger dräneringar så att
vattnet åker åt rätt håll. Fylls
din källare med vatten så
är det ofta en ny dränering
som behövs.

Vi renoverar villor, gör
tillbyggnader samt bygger uterum och altaner. Vi
lägger även plattgångar
och uppfarter täckta med
plattor.

Entreprenad AB
www.mdentreprenad.se

Mosstorpsvägen 2, Landvetter
0704–38 07 97
magnus@mdentreprenad.se

• 14212 • www.jssverige.se

Vi murar allt från en liten trappa till en mur runt hela tomten, med det material du önskar men självklart hjälper
vi även till med rekommendationer så att helheten på ditt hus får en extra skjuts.

