
Professionell och värdeadderande service 
Vi underhåller tekniska fastighetsinstallationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas.

Det är insidan som räknas.

Assemblin är ett av Nordens ledande 
installationsbolag. Vi särskiljer oss 
genom vårt starka teknikfokus och 
lokala närvaro i kombination med 
stort engagemang och ansvarsta-
gande. Vi har den erfarenhet och 
kompetens som krävs för att kunna 
ta ansvar för drift och service av alla 
dina tekniska installationer - över hela 
Sverige.



Assemblin har en dedikerad serviceorga-
nisation med kvalificerade och engage-
rade servicetekniker som brinner för att 
optimera ditt fastighetsbestånd utifrån 
dina önskemål och behov. Vi hjälper dig 
att minimera dina löpande driftkostna-
der, öka driftsäkerheten och samtidigt ta 
hänsyn till installationernas och byggna-
dernas livslängd.

Behovsanpassade avtal
Assemblin har ett komplett teknikerbju-
dande och vi åtar oss gärna heltäckan-
de multidisciplinära serviceuppdrag, men 
erbjuder också tillsyn av enskilda tekniska 
system. Vi har en rikstäckande organisa-
tion, vilket innebär att vi kan ta hand om 
en enstaka byggnad eller hela ditt fastig-
hetsbestånd - regionalt eller nationellt. Det 
betyder också att vi kan garantera en hög 
tillgänglighet med relativt korta inställel-
setider.

Bred kompetens och rätt kundbemötande
Kvalificerade och erfarna servicetekniker 
som snabbt kan åtgärda problem är helt 

Assemblin är en av Nordens ledande helhetsleverantörer av tekniska installationer och service. Med 
branschens mest engagerade och kompetenta medarbetare skapar vi smarta och hållbara lösningar. 
Vår rikstäckande serviceorganisation erbjuder tjänster som ökar systemens livslängd.

Stabil drift, hög tillgänglighet och nöjda kunder

En komplett installationspartner 
med teknikkompetens i fokus
Assemblin har spetskompetens inom 
ett stort antal teknikområden bland 
vilka el, värme & sanitet, ventilation 
och automation är de största. Därut-
över har vi ledande kompetens inom 
sprinkler, data & telekom, säkerhet, 
fjärrvärme, kyla, industrirör, instru-
ment samt elverkstad och fältservice. 
Vi jobbar gärna tillsammans i multi-
disciplinära tekniska uppdrag, men 
också var för sig.

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. Instal-
lerade av skickliga medarbetare med hjärtat på rätt ställe. Läs mer på assemblin.se

avgörande för en kostnadseffektiv och värde-
adderande fastighetsdrift. Våra medarbetare 
har relevanta utbildningar och fulla behörig-
heter, och vi arbetar säkert enligt fastlagda 
rutiner och processer. Vid behov har vi ock-
så tillgång till resurser i vår projektorganisa-
tion som till exempel kalkylatorer, projektle-
dare och energiexperter. 
    I våra serviceuppdrag måste vi också 
beakta att vi uppfattas som företrädare för 
våra beställare. I mötet med servicebrukaren 
är bemötande lika viktigt som kvaliteten på 
de tjänster vi utför. Vi har därför utvecklat 
särskilda utbildningar och servicekoncept i 
vår verksamhet. 

Ett väl strukturerat samarbete
Ett tydligt avtal samt ett förtroendefullt och 
öppet samarbete är nyckeln till framgång 
i alla uppdrag. För oss är det också viktigt 
att tillsammans definiera målsättningar och 
nyckeltal samt en struktur för uppföljning 
och löpande dialog. Genom regelbundna 
kundundersökningar och/eller pulsmätning-
ar kan vi löpande följa upp och ständigt för-
bättra vår leverans. 

Enkelt och besvärsfritt med ett kontrakt   
Du har bara kontakt med en part som sam-
ordnar alla tekniska installationer.

Jämnare standard och bättre överblick
Standardiserade nyckeltal och enhetlig  
uppföljning ger bättre överblick och bättre 
jämförelseunderlag.

Minskad suboptimering och ökad effektivitet
Vi löser gränsdragningsproblematik och kan 
samplanera rondering, resurser och  inköp, 
vilket ger en mer kostnadseffektiv leverans.

Många fördelar med multidisciplinära 
nationella serviceavtal 


