
Multidisciplinära installationsprojekt 
Vi samordnar alla tekniska installationer för ett mer effektivt byggprojekt 
och smartare, mer hållbara fastigheter.

Det är insidan som räknas.

Som ett av Nordens ledande instal-
lations- och serviceföretag erbjuder 
Assemblin hela paletten av tekniska 
installationer. Vi har spetskompetens 
inom varje enskilt teknikområde som 
vi gärna samordnar för en effektivare, 
säkrare byggprocess och ett bättre 
slutresultat.



I multidisciplinära projekt kommer vår breda specialistkompetens bäst till sin rätt, och vi 
åtar oss därför gärna ett samordnat ansvar för alla tekniska installationer.

Tillsammans blir vi klokare.

Assemblin har spetskompetens inom 
ett stort antal teknikområden bland 
vilka el, värme & sanitet, ventilation och 
automation är de största. Därutöver har 
vi ledande kompetens inom sprinkler, 
data & telekom, säkerhet, fjärrvärme, 
kyla, industrirör, instrument samt 
elverkstad och fältservice. Vårt fokus 
ligger på hur byggnader ska fungera på 

Assemblin är en av de få parter som har 
den erfarenhet och kompetens som krävs 
för att kunna ta ansvar för att samtliga 
installationer i ett byggprojekt genomförs 
på ett effektivt och säkert sätt. Vi säker
ställer att gränsdragningslistor, inköps
planering och leveranser koordineras och 
samordnar rapportering och uppföljning. 
Allt för att underlätta för dig som bestäl
lare. Fördelarna med multidisciplinära pro
jekt är många:
• Enkelhet och besvärsfrihet
• Minskad suboptimering, ökad effektivitet
• Ökat hållbarhetsfokus

Som en helhetsleverantör kan vi erbju
da dig en kontakt för alla installationer. 
Vi tillsätter en kvalificerad installations
samordnare som blir ditt huvudombud 
under projekttiden och som säkerstäl
ler koordinering av exempelvis tidplan 
och avvikelser. Ett arbetssätt som 
innebär betydligt färre möten och även 
förenklar fakturahanteringen.

Vi tar fullt ansvar för hela leveransen 
och garanterar att inget faller mellan 
stolarna. Genom att vi får full kontroll 
över produktionen och kan samordna 
våra resurser minskar risken för sub
optimering, vilket ger en mer kostnads
effektiv produktion. Den gemensamma 
uppföljning vi tillhandahåller, ger bättre 
överblick över produktionen och eko
nomin i ditt projekt.

Enkelt och besvärsfritt med ett 
kontrakt för alla installationer

Minskad suboptimering och ökad 
effektivitet

En installationspartner som tar ansvar 
för både uppdrag och omvärld

Med Assemblin får du en professionell 
och pålitlig installationspartner. Vårt 
arbete anpassas alltid till våra kunders 
önskemål och behov. I alla uppdrag tar 
vi ett långtgående ansvar för funk
tion, kvalitet och effektivitet, och arbe
tar säkert enligt beprövade metoder. 
Vi arbetar också med omsorg om vår 
omvärld och försöker vara varsamma 
med de resurser vi använder. 

lång sikt. Vi jobbar gärna tillsammans i 
multidisciplinära tekniska uppdrag, men 
också var för sig. Vi har en stark lokal 
förankring, men förenas av gemensam-
ma värderingar och en minimistandard 
i viktiga frågor som affärsetik, arbets-
miljö, säkerhet, inköp, riskhantering, 
miljö och klimat samt jämställdhet och 
mångfald. 

Assemblin utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, energi och vatten. System du ofta inte ser, men som 
får byggnader att fungera och människor att trivas. Installerade av skickliga medarbetare med hjärtat på rätt ställe. Läs mer 
på assemblin.se

En komplett installationspartner med teknikkompetens i fokus


