KOMPETENS, FLEXIBILITET
OCH EFFEKTIVITET

FRÅN IDÉ TILL
NYCKELFÄRDIG PRODUKT

Mavab är specialisten inom teknikbyggnader, serverhallar, stålhallar, kraftförsörjning
och stålentreprenad. Vi har genom drygt femtio år finslipat både kompetens och
produkter och är idag en modern och pålitlig aktör på en krävande marknad.
Vi har stor spännvidd och en unik öppenhet som gör att vi kan konstruera det våra
kunder behöver, vare sig det handlar om permanenta eller mobila lösningar.
Mavab tror på raka besked, sunt förnuft och att det mesta är genomförbart.
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Trafiksignalering
Fiberinstallationer
Tunnelbana/Bredband
Energieffektiva lösningar för elektronikkylning.
Telekommunikationsbodar, rum och kabinetter.
Ett brett utbud av standardlösningar för människa och maskin.
Nu även HVAC/elektronik och kyla.
Ser vårt utbud på www.dantherm.se.

Bredband
Datarum/Hubbar/Serverrum
Kabinetter/Telekomsiter

Järnväg

FRÅN MARIEFRED TILL VÄRLDEN

Mavab är Mariefreds enskilt största privata arbetsgivare, med sextiotalet medarbetare.
Vi har kapacitet att producera i egen anläggning. Vi arbetar med ny teknik och enligt
högt ställda kvalitets- och miljökrav. Dessutom är vi öppna för specifika önskemål
och kundens egna idéer. Det har vi tagit med oss från Södermanland till Europa,
Sydamerika, Afrika och Asien genom uppdrag för stora, internationella företag.
Och ja, vi har hög kundnöjdhet, vad gäller både produkter och service.
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För alla transporter
Mobil: 070-896 90 55
Mail: johan@westerfrakt.se

TEKNIKBYGGNADER
MAVAB LEVERERAR FLEXIBILITET
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Oavsett användningsområde: Mavab levererar nyckelfärdiga lösningar för
teknikbyggnader och moduluppbyggnad.

Vi anpassar konstruktionerna till kundens produkter och befintliga lösningar, vare
sig det handlar om en datahall med serverrum, militära ledningscentraler eller
minröjningscontainrar, funktionslösningar för industri, teknikhus för infrastruktur,
mobila eller stationära laboratorier, teknikkiosker för telekommunikation eller
teknikhus för vindkraftverk. Genom kvalitet i varje del av arbetet, öppenhet för
innovativa idéer och utmärkt underhåll blir våra lösningar kostnadseffektiva.
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Advanced protective and
intumescent coatings
Over 100 years of experience,
trusted around the world
hempel.com

Vilken annan bank
ger mer?
sparbankenrekarne.se

STÅLHALLAR
VÅRA HALLAR RYMMER ALLT

Mavab bygger isolerade stålhallar utifrån kundens behov, från stomme till
totalentreprenad.

Våra stålhallar anpassas helt efter verksamheten och vi arbetar inte utifrån standardmått
utan skräddarsyr den färdiga byggnaden för att passa för industri, lager och logistik,
maskinhallar, verkstad, kontor och kontorshotell, försäljning eller sport och fritid. Det vi
standardiserat är däremot detaljer, vilket gör byggnaden anpassad efter verksamheten
och samtidigt prisvärd.

6

Besök gärna vår hemsida: www.essencompany.com

Vi levererar kostnadseffektiva lösningar för
telecom och datakyla
från Stulz

KRYLBO
BYGG & AKUSTIK AB

"Vi levererar och
monterar era undertak.
Med 25 års erfarenhet
i branschen."
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KRAFTFÖRSÖRJNING
MAVAB KLARAR KRAFTPROVET

Var och hur mycket? Vi bygger den reservkraftsanläggning företaget behöver, snabbt
och flexibelt. Resultatet: en komplett installerad anläggning redo att tas i bruk. Våra
kunder preciserar behoven och vi erbjuder den bästa lösningen, oavsett storlek.
Mavab levererar DC-kraft, reservkraft och UPS. Vi har också kompletta program för
kyla i våra anläggningar.
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Konstruktionshandlingar
Kontrollansvariga enl. PBL
Besiktningar
Kungsgatan 66, 632 21 Eskilstuna
Tel: 016-51 80 10 • info@norbacks.se

ELEKTROMATIK KOMPLETTERAR

Elektromatik Power Generation AB är vårt systerföretag och ägs, som Mavab,
av Eknäs Gård AB. Elektromatik konstruerar och bygger reservkrafltösningar,
både kundanpassade och i standardutförande. Tillsammans levererar Mavab och
Elektromatik datahallar, läkemedelslaboratorier, lager, industri- och kontorsbyggnader
färdiga att tas i bruk.

PORTABEL KRAFTFÖRSÖRJNING

Numera är vi även återförsäljare av Chicago Pneumatics kvalitetsprodukter.
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Vi ger fastigheter liv
Bravida Sverige AB
Annebergsvägen 3, 645 41 Strängnäs
Telefon: 0152-33 37 40
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Containerisolering
Brand-, värme& ljudisolerade

+46 (0)10 498 41 00
www.hallgruppen.se

www.nordfarbo.se
0612 -228 65

STÅLENTREPRENAD
FRÅN DESIGNAD LÖSNING
TILL RENOVERING

För att erbjuda innovativa lösningar krävs kunnande, gedigen erfarenhet och förståelse
för kundens behov. Mavab har allt det. Det har gett oss både kunder med specifika krav
och andra som söker en samarbetspartner för udda lösningar; i vårt breda kundregister
ingår stora aktörer statliga som privata men också enskilda konstnärer. Bland
uppdragen ingår skärmtak, brofogar, Skyways, terminalbyggnader och renoveringar av
stålkonstruktioner, för att nämna några exempel.
Mavab är nu certifierad enligt utförandeklass EXC3, enligt EN 1090. Det innebär att
vi kan tillgodose högre krav på kontroll av svetsning och spårbarhet som exempelvis
Trafikverket kräver. Certifieringen omfattar hela produktionen.

Optimera både eloch driftsäkerheten
Med kabelgenomföringen Roxtec BG™ tätar du
effektivt mängder av skärmade och armerade
kablar på minsta möjliga yta. Använd den istället för
traditionella lösningar om du vill spara tid och plats
– och få certifierat skydd mot ett flertal risker.
O
O
O
O

Brandsäkerhet
Gastäthet
IP-klassning
Potentialutjämning och skyddsjordning

O Versioner för explosionsfarliga miljöer (Ex)

roxtec.se
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Box 2 | 647 21 Mariefred | Tel: 0159-360 00
E-post: info@mavab.se | www.mavab.se

MAVAB ÄR CERTIFIERAT

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 12138 • www.jssverige.se

Självklart är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierade
enligt ISO 14001:2004. Mavab är certifierat enligt EN 1090-1 och ISO 3834 .
Mavab är TransQ certifierade .

