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Allums fasad i skärmtegel är allt mer 
uppskattat i Europa. Marmoroc AB 
har levererat och monterat.

– Med våra fasadsystem kombinerar 
vi hög kvalitet och funktion med snabb 
montering vilket ger en konkurrens-
kraftig prisbild, säger vd Oliver Sjö-
lander.

Marmorocs fasadsystem är lika omtyckta av 
den professionella marknaden som av gör-
det-själv-fixare. 

– Vår underkonstruktion och monterings-
teknik är patenterat och välutvecklad vilket 
innebär att även privatpersoner själv kan sätta 
upp en ny underhållsfri fasad, inkluderat till-
läggsisolering. Ännu en fördel är att monte-
ring kan ske året om och i egenvalda etapper.
Företagets fasadprodukter lämpar sig såväl 
för små som stora, gamla som nya, byggna-
der.

Svensk-tysk kvalitetsutveckling
Fasaden på Allum är Marmoroc Brick. Ler-
teglet importeras från Tysklands ledande 
utvecklare som producerar högteknologiskt 
tegel anpassade för Marmorocs upphäng-
ningsteknik. Fasadteglet bränns i mycket 
höga temperaturer och har därför, i sin när-
mast klinkerartade form, oslagbara fördelar i 
form av vattenresistens, slagtålighet och vä-
derleksbeständighet.

– Fastighetsägaren slipper frostskador och 
vi märker att allt fler arkitekter uppskattar fa-
sadens utseende och raster.

Uppdraget i Partille är på 8 000 kvadrat-
meter och företaget har som mest haft sex 
montörer stationerade i Allum.  

Tel: 0221-366 00 • Fax: 0221-168 60
info@marmoroc.com
www.marmoroc.com

Stilren fasad som tål tuffa tag
Fakta:

Köpingsbaserade företaget Marmoroc 
AB erbjuder såväl den professionella 
marknaden som privatmarknaden vä-
derlekståliga fasadsystem. Företaget har 
producerat fasadsten i 35 år. 
Marmoroc erbjuder fyra produkter:
• Marmoroc Brick – fasadsystem med 
stenar av lertegel, monteringsprofiler och 
anslutningsprofiler som nu monterats vid 
Allum. Systemet är avsett för affärs-, 
kontors- och flerbostadshus. 
• Marmoroc Baltic – fasadsystem av ge-
nomfärgad betongsten, monteringspro-
filer och anslutningsdetaljer. Avsett för 
flerbostadshus, villor med mera. Fasad-
stenen är tillverkad av krossad vit mar-
mor, vit cement och pigment. Stenarna är 
genomfärgade och finns i ett flertal fär-
ger. Produktutveckling och tillverkning 
sker i Sverige varav 85 procent går på 
export, främst till Ryssland. 
•  Marmoroc Composite - Fasadski-
va i storformat av högtryckslaminat 
med ytskikt av träfaner. Avsedd för 
ut- och invändiga fasader vid ny- och 
ombyggnationer av bostads-, kontors-, 
affärsbyggnader med mera. Fasadski-
vorna har hög slagtålighet och motstår 
stark sol, regn, vind, snö och frost. Ski-
vorna kan levereras i 5 olika fanér, från 
natur till mörk brunt. 
• Snaploc - Fasadsystem av ytbelagd, 
profilerad stålplåt avsett för bostads-
hus, kontorshus, industribyggnader med 
mera. Kassett och panel samt anslut-
ningsdetaljer finns i ett flertal färger och 
ytbeläggningar.

Marmoroc AB har levererat och monterat fasaden på Allum. Det svarta lerteglet uppskattas 
allt mer i Europa och är oerhört väderbeständigt. 

Holmströms Kranar AB i Kungälv 
har i över 30 år hjälpt kunder med 
tunga lyft. I Allum Partille har före-
tagets kranar varit en förutsättning 
för att hålla tidsplanen.

Holmströms Kranar erbjuder marknaden 
åtta olika kranar med kapacitet upp till 70 
ton.
   – Vi kan lyfta tyngre objekt också, då 
samarbetar flera kranar, säger företagets 
grundare och ägare Ralf Holmström.
I Allum har företaget medverkat i flera 
lyftmoment; vid gjutningar, stommonte-
ring, stålmontering, takplåtsläggning och 
isoleringsarbeten.

Holmströms Kranar har även lyft och 
transporterat hela fasadställningar för att 
underlätta byggarbetet.
   – Allum har varit ett stort och komplext 
jobb som kräver lång erfarenhet och hög 
kompetens.

Tel: 0303-173 44 • Fax: 0303-102 82
Mobil (bokningar): 0708-19 99 66

info@holmstromskranar.se

Ägare Ralf Holmström och arbetsledare 
Björn Remneman.

Holmströms Kranar

Vi lyfter det 
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Byggliftar
Teleskoptruckar

Aluminiumställning

Stavdal Lift AB
Knipplekullen 3A
417 49 Göteborg
Tel 031 506 840
Fax 031 508 710
byggliftar.goteborg@stavdal.se
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