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EN TÄT DIALOG GER ETT BÄTTRE RESULTAT
Idag är kombinationen av producent- och entreprenörsrollen en av våra abso-
luta styrkor. I vår 3 300 kvadratmeter stora fabrik i Töcksfors, med cirka 20 
anställda, finns nämligen all kompetens samlad under ett tak. Här arbetar pro-
duktionen sida vid sida med försäljningen och rit- och beredningsavdelningen, 
vilket ger oss stora möjligheter till flexibilitet och snabba beslut. Vi kan lätt 
ställa om produktionen för att tillgodose de önskemål våra kunder har. Vi har 
alltid, och kommer alltid att ha, nära kundrelationer.

Kvalitet är ett annat ledord hos oss. Vi jobbar därför med P-märkningen, som är 
ett certifieringsmärke som ska främja god inomhusmiljö i lokaler. Våra produk-
ter är alltså noggrant kvalitetstestade innan de når kunderna.

Självklart vill vi på Nordmarkens Fasader bli större, men vi vill växa med försik-
tighet. Den höga kvaliteten och flexibiliteten tummar vi aldrig på.

Jonas Nilsson, vd, Nordmarkens Fasader AB

FLEXIBILITET OCH HÖG KVALITET
FLEXIBILITET, LEVERANSSÄKERHET OCH NÄRHET TILL BESLUT. KRYDDA DETTA MED EN GENUIN 
KUNSKAP OM VÅRA MARKNADER, BÅDE I SVERIGE OCH I NORGE. DÄR HAR DU FILOSOFIN PÅ 
NORDMARKENS FASADER AB, SOM GENOM ÅREN VISAT SIG VARA FRAMGÅNGSRIK.

Nordmarkens Fasader AB startade 1991 och i början av 2000-talet tog utvecklingen fart på allvar. Då skedde en expansion på den 
norska marknaden, vilket gjorde att verksamheten växte. Från att ha varit ett företag inriktat på produktion antog vi nu också rollen 
som entreprenör och leverantör. Bland annat utförde vi större entreprenader i gränstrakterna, till exempel etableringar av köpcenter. 

Arbetet gav oss nyttiga erfarenheter, samtidigt som vi visade att vi hade kapaciteten och kunskapen att ta oss an större uppdrag. 
Vi har arbetat med projekt i städer som Malmö, Borås, Örebro, Stockholm och Oslo – ett fint bevis på att företag över hela landet 
efterfrågar oss.
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FAAC Nordic AB, info@faac.se  Tel. +46 (0)435-77 95 00  www.faac.se

Marknadens mest  
pålitliga automatiker!

Automatik för skjutdörrar
A140 Air



Alltid välkommen till

0573-128 60 

En riktig bygghandel

CNC Bearbetningscentras

Emmegi, ett internationellt kännetecken för tillverkning av bearbetningssystem för Aluminium, PVC och lättmetaller, 

har under två decennier verkat på den internationella marknaden. Konstant utveckling, högsta kvalitet, framåtsträvande 

logistiska lösningar – dessa är de starka sidorna bakom Emmegis produktpalett. Med dessa möjligheter följer Emmegi 

sina kunder genom alla faser i valet av bearbetningssystem, maskininstallation och igångkörning tack vare effektiv, 

lättillgänglig teknisk service och utbildningar.

Emmegi Scandinavia AB
Mattläggargatan 3, Box 123

575 21 Eksjö
Tel +46 381 143 80

info.se@emmegi.com
www.emmegi.se



•   Göthes AB   •   Falun – Kungsbacka   •   023-480 00   •   ab@gothes.se   •   www.gothes.se   •

LÅSBESLAG SÄKERHET

Nordmarkens Fasader har förtroende för Göthes AB som leverantör av lås- och beslagsystem

KUNSKAP    SORTIMENT    KVALITET    SERVICE    LOGISTIK

www.gothes.se

PERSONALEN – 
VÅR VIKTIGASTE RESURS
PÅ NORDMARKENS FASADER ARBETAR EN ERFAREN PERSONAL. 
MÅNGA HAR VARIT MED SEDAN STARTEN OCH HAR UTVECKLATS I 
TAKT MED FÖRETAGET, VILKET VI ÄR STOLTA ÖVER DÅ VI VILL VARA 
EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS DÄR VI BRYR OSS OM VARANDRA. EN 
LOJAL ARBETSSTYRKA ÄR SJÄLVKLART GULD VÄRD FÖR OSS, DÅ VI 
ARBETAR VÄLDIGT NÄRA VÅRA KUNDER. 

Inom företaget har vi en mycket tät kommunikation. Mellan våra olika avdelningar ger 
vi varandra en total feedback, som möjliggör hög fl exibilitet och kreativa lösningar ef-
ter kundernas önskemål. I produktionen fi nns personal som arbetar med kapning och 
CNC-bearbetning. I en annan lokal fi nns medarbetare som monterar partierna. En del av 
personalstyrkan uppför sedan partierna ute på olika byggarbetsplatser.

På vårt kontor jobbar säljare, inköpare, tekniker och administrativ personal.

Förutom det täta samarbetet inom företaget är vårt stora lager en verklig styrka. Då vi 
transporterar våra produkter med egna bilar erbjuder vi även trygga leveranser. 
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Sverige
Sapa Building System AB    

 
Vxl  Arkitektsupport  
www.sapabuildingsystem.se

Norge
Sapa Building System    

 
Vxl  
www.sapabuildingsystem.no

Sapa Building System AB utvecklar aluminiumbaserade byggsystem för Nordens hårda klimat.  
Vårt sortiment omfattar fasader, glastak, dörrar, fönster, solskydd och BIPV.

Porsche Center Borås   Arkitekt: Walther arkitekter AB    Producent: Nordmarkens Fasader AB

EN PRODUCENT AV  
HÖGKLASSIGA PRODUKTER
VI ÄR EN PRODUCENT AV DÖRRAR, FÖNSTER, FASADER 
OCH TAK I ALUMINIUM OCH GLAS. I FABRIKEN I TÖCKSFORS 
TILLVERKAR VI ALLT FRÅN ENSTAKA FÖNSTER TILL STÖRRE 
FASADER. VI ANPASSAR OSS HELT ENKELT EFTER VÅRA 
KUNDERS KRAV. VI HJÄLPER TILL ATT GE BYGGET EN 
UNIK KARAKTÄR.

I rollen som producent står vi för tillverkningen och sammansättningen av pro-
dukterna, som byggs i element och som vi sedan levererar till våra samarbets-
partners. Montagebolag och glasmästerier är exempel på våra kunder, som i sin 
tur slutför byggprojektet med sina partners. Men vi har också möjlighet att delta 
i våra kunders projekteringsmöten. Det innebär att vi tidigt kommer in med vår 
expertis, så att vi tillsammans hittar de mest kostnadseffektiva lösningarna. Det 
gör att våra kunder, med vår support i ryggen, kan ta sig an ännu större projekt.

I produktionen använder vi oss av aluminium, även kallad den gröna metallen, 
som till stor del kommer från återvunnet material. Aluminium är också lätt att 
hantera och ger en bra prestanda. Vi erbjuder isolerade konstruktioner anpassa-
de för det nordiska klimatet och kan bygga i aluminium upp till brandklass EI 60.



BBGRUPPEN 
– Vi tar hand om helheten
BBGRUPPEN är sedan länge stolt leverantör av dörr-
beslagning till Nordmarkens Fasader. Vi kan kom-
mersiella fastigheter och levererar dagligen smarta 
lösningar inom lås, säkerhet och inredning till fastig-
hetsägare och förvaltare över hela landet.

Vi finns med hela vägen genom projektet – från en tidig 
konsultation via leverans, installation och driftsättning 
till det efterföljande underhållet. Så att du kan känna 
dig trygg i de lösningar som sitter i din fastighet.
Kort sagt ett helhetstagande – bra va!

•  Affärslokaler
•  Kontorslokaler
•  Arenor
•  Sjukhus

•  Äldreomsorg
•  Skolor
•  Industrier
•  Hotell
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Aluminium - Koppar - Rostfritt - Mässing - Zink - Stålplåt - Blyplåt - Brons

Besök oss på www.cgt.se eller ring 08-50 56 58 00

EN ENTREPRENÖR MED  
HELHETSANSVAR
I ROLLEN SOM ENTREPRENÖR TAR VI ANSVAR FÖR PRECIS ALLT. 
VI TAR FRAM OFFERTER, RITAR PRODUKTERNA I VÅRA PROGRAM, 
TILLVERKAR PRODUKTERNA OCH MONTERAR DEM SEDAN 
PÅ PLATS HOS VÅRA KUNDER. SJÄLVKLART UTFÖR VI ÄVEN  
EFTERARBETE OCH SERVICE. 

Kommuner, landsting, kommunala bostadsbolag och stora byggbolag ingår i vår 
kundkrets. Som entreprenör är närheten till kunderna extra viktig, då vi ju har ansvar 
för hela kedjan. Om det till exempel händer något akut vill vi snabbt vara på plats, 
därför finns de flesta av våra kunder på entreprenörsidan i Dalsland och Värmland. 

Vår lokala förankring ser vi som en stor styrka, men det finns fler skäl att anlita oss. 
Framförallt har vi förmågan att erbjuda kompletta lösningar, då vi har all kompetens 
samlad på ett ställe. Som kund slipper du ha kontakt med flera olika företag, det 
räcker med oss. Dessutom innebär vårt helhetstänkande korta ledtider, där du som 
kund har stora möjligheter att påverka din beställning. Det är bara fantasin som 
sätter gränserna!

Sist, men definitivt inte minst, finns det en gedigen kunskap hos Nordmarkens Fa-
sader. Vi vet vilken typ av glas som passar för en viss miljö. Vi ger också vägledning 
när det gäller energi, solavskärmning, brandskydd, personsäkerhet och mycket mer. 
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Med vårt mest effektiva solskyddsglas 

Cool-Lite Xtreme släpper du in dagsljuset 

och bromsar solvärmen. Glasets mycket 

höga grad av ljusinsläpp ger ett naturligt 

ljus i rummet och klar sikt genom glaset. 

Detta i kombination med ett lågt U- och 

G-värde ger dig ett extremt behagligt 

inomhusklimat året om.

www.glassolutions.se

Framtiden är klar!



INGLASNING – GER EN TREVLIG BOMILJÖ
VID INGLASNING AV BOYTOR ÄR DET VIKTIGT ATT INTE KOMPROMISSA VAD GÄLLER GLASETS OCH 
STOMMENS PRESTANDA. VI HAR DELTAGIT I PROJEKTERING AV OCH UTFÖRT ETT STORT ANTAL 
ISOLERADE INGLASNINGAR/VINTERTRÄDGÅRDAR. ATT ANLITA OSS ÄR ATT VÄLJA TRYGGHET, MEN 
OCKSÅ KREATIVITET. 

Vid en inglasning är det viktigt att prata om användningsområdet, alltså hur den 
inglasade ytan ska användas. Ska den användas året runt och vilka möjligheter till 
att öppna upp ska finnas? Och hur fungerar det här med solvärmereduktion och vär-
megenomgång? Det är många faktorer som det ska tas hänsyn till och här kommer 
vår expertis in i bilden. Utifrån de förutsättningar som finns, i kombination med dina 
önskemål, väljer vi ut de produkter som lämpar sig bäst för ditt projekt. Vi arbetar 
bara med kvalitetsprodukter från ledande leverantörer, som har höga krav på täthet 
och som tål det nordiska klimatet. 

Vi tar ansvar för själva glaset, medan exempelvis en byggfirma tar hand om stom-
marna. Men du kan vara lugn, du behöver inte ha flera olika kontaktpersoner. Vi 
sköter dialogen med byggfirman och ser till att allt blir rätt. 

Ivar Nilsson
Representant
Interpane Sverige/Norge
Västra Kvarngatan 64
61132 Nyköping, Sverige
Tel: +46 (0)155 21 24 30
Fax: +46 (0)155 21 24 35
Mobil: +46 (0)70 252 12 24
E-Mail: ivar.nilsson@interpane.com

INTERPANE
Glasgesellschaft mbH
Timpbergstraße 15
D-16775 Löwenberger Land

OT Häsen
Tel: +49 (0) 33084/798-0
Fax: +49 (0) 33084/798-23
Germany
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Vi förverkligar 
dina drömmar KANSKE HAR DU EN TANKE 

ELLER EN RITNING, SOM VI MED 

VÅR ERFARENHET FINSLIPAR. 

KANSKE VILL DU HA EN 

FÄRDIG LÖSNING AV OSS, DET 

GÅR PRECIS LIKA BRA. VI ÄR 

MED DIG PÅ RESAN, NÄR DU 

FÖRVERKLIGAR DIN DRÖM.
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INDUSTRIVÄGEN 3, 670 10 TÖCKSFORS • +46 (0)573-218 30 
WWW.NORDMARKENSFASADER.SE • INFO@NMFAB.SE


