
MED STOR ERFARENHET  
OCH STORT ENGAGEMANG  

– FÖR DIG



MÄTKUNGEN ÄR DET LILLA KONSULTBOLAGET MED DEN 
STORA KOMPETENSEN OCH LÅNGA ERFARENHETEN, 
SOM ALLTID GÅR IN FÖR ATT TA FRAM EN SÅ 
VÄLANPASSAD OCH PRECIS LÖSNING SOM MÖJLIGT.  
VI HAR GOTT RYKTE I BRANSCHEN OCH LÅNGTGÅENDE 
SAMARBETEN MED MÅNGA AV VÅRA KUNDER.



FÖR LÅNGSIKTIGA 

LÖSNINGAR
VI ERBJUDER VÅRA KUNDER helhetslösningar inom 

projektering, mätning och uppföljande dokumentation. 

Vi tar oss an produktionsmätning, projekteringsmätning, 

stommätning, mängdreglering och kvalitetskontroll. 

Vi kan gå in som aktör vid någon av de olika stegen, 

men också som ansvarig för hela kedjan, vilket ger en 

smidigare och mer flexibel process. Det innebär också 

att du bara behöver en kontakt, Mätkungen, från start 

till mål. 

BLAND VÅRA KUNDER finns stora och medelstora 

byggbolag, offentlig sektor, arkitekter och 

markentreprenörer – för att nämna några. Vi tror 

på långsiktiga relationer och på att leverera ett 

slutresultat som du kan känna dig hundraprocentigt 

trygg med. Vår ambition är att vara det företag du i 

första hand vänder dig till.

HÖG KVALITET ÄR ETT av våra främsta ledord, och på 

Mätkungen arbetar vi utifrån riktlinjerna och kraven för 

ISO 9001.

VÅRT SAMHÄLLSANGEGEMANG visar vi genom 

att stödja ett flertal ideella föreningar, bland annat 

Stiftelsen ungdomar mot våld, Missing People och 

Friends.
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Kom igång nu! 
Gör ditt projekt mer kostnadseffektivt genom att använda innovativa lösningar från SITECH. 

Säkerställ din konkurrensfördel! 
Ta kontakt med oss idag och boka ett möte med en av våra experter.  

SITECH Sverige AB, Grusgropsvägen 9, 702 36 Örebro   |   010-456 80 00   |   info@SITECH-Sverige.com

Your Construction Technology Provider
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TC-168A_SE_SITECHHCCRange_186x55mm_Ad_1114.indd   1 11/25/2014   9:26:34 AM



VÅRA  

TJÄNSTER

OAVSETT TYP AV BYGGPROJEKT, kontorsbyggnader, 

bostadshus eller industrianläggningar, så kan vi på 

Mätkungen bistå dig med förstklassiga och precisa 

mättjänster. Vi har även utrustning och kompetens 

anpassad för konstruktions- och kontrollmätningar vid 

anläggningsprojekt vid bland annat vägar, broar och 

järnvägar. 

MÄTNING FÖR 
BYGG- OCH 

ANLÄGGNINGSPROJEKT



MÄTNING EFTER ERA BEHOV
FÖR ATT KUNNA MÄTA ALLA TYPER av utrymmen och storskaliga projekt med största möjliga noggrannhet  

och precision, kan vi även erbjuda avancerad 3D-scanning. Det är både snabbt och effektivt och resulterar i 

värdefulla mätdata som används till dokumentation för en rad olika ändamål. Genom 3D-mätning tar vi fram 

data för 3D-modeller, 2D-ritningar eller elevations/tvärsnittsritningar utifrån dina önskemål och behov.

MASKINSTYRNING MED HÖG PRECISION
MASKINSTYRNING ÄR EFFEKTIVT vid alla sorters byggprojekt. Det gör processen smidigare och sparar 

både tid och pengar. Vi kan hjälpa dig med rådgivning kring vilket system som passar bäst för just ditt projekt 

och förse dig med utrustning, ta fram modeller eller ta hand om mätdata.

DOKUMENTATION  
OCH MÄTRESULTAT
FÖR ATT GARANTERA både dig och dina beställare 

ett långsiktigt och hållbart resultat med hög kvalitet är 

noggrann och fullständig dokumentation ett krav. Vi 

tar fram kompletta ritningar och  ger dig all nödvändig 

dokumentation vid projektering, byggnation och efter 

avslutat projekt. Vi erbjuder även fotodokumentation 

med drönare i byggprojektets alla skeden.
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Försäljning av Laserinstrument.
Tillbehör vid mätning och utsättning.

Thifab AB Laser & Geodesi

Tel: 031-259680 | Fax: 031-250875
www.thifab.com | info@thifab.com

Göteborg

Gamlestadsvägen 14

415 02 Göteborg

Stefan Mai: 0735-18 37 70

stefan.mai@maetkungen.se

Peter Andersson: 0722-03 77 91

peter.andersson@maetkungen.se

Skåne

Ängslyckegatan 12

211 24 Malmö

Philip Hayes:  0735-18 37 71

philip.hayes@maetkungen.se

www.mätkungen.se

VI STÖDJER/SPONSRAR:


