
Offensiva företag i 
ELMI Gruppen
ELMI Gruppen AB består av offensiva företag som i Sverige är 
verksamma från Gävle ner till Skåne samt i Norge. Samtliga före
tag bidrar på olika sätt till att effektivisera logistiken i byggprojekt. 
Varje bolag är specialist på sitt område inom byggbranschen; 
trä och plåtstommetillverkning, mobila och fasta byggkranar, iso
lering och energi.

Tillsammans står vi för olika delar av byggprocessen och erbju der 
marknaden fler tjänster och produkter i byggprocessen.

ELMI Gruppen – Sveriges ledande isoleringsentreprenör, mobil 
och tornkranentrep renör samt tillverkare av utfackningsväggar i 
samverkan.

Flens Byggelement AB tillverkar och levererar utfacknings
väggar i trä och plåt till byggindustrin. Vår produktionsan
läggning finns i Flen i Södermanland där vi når stora delar 
av Mellansverige.

wwwfbelement.se • Tel 0157-100 50

Flens Byggmaskiner AB är Sveriges ledande uthyrare av 
byggkranar där kranföraren står i centrum. Vi är verksamma 
med uthyrning av mobilkranar och tornkranar i Stockholm, 
Söder manland, Uppland och Östergötland.

www.fbkran.se • Tel 0157-150 30, 070-319 81 18

FEAB Isolerproffs AB och FEAB Isolerproffs Syd AB är proffs 
på isolering och entreprenad med lösull i alla konstruktioner.  
Erfarenhet och kompetens som sträcker sig från enstaka villor 
via flerfamiljshus och bostadsrätter till mycket stora fastighets
komplex och offentliga byggnader. 

www.isolerproffs.se • Tel 08-94 04 05, 0418-121 05

Vi kan  
bygg logistik!

Vi kan bygglogistik
Då byggytorna i städerna blir mindre och byggprocessen går for
tare blir logistiken allt viktigare. Med vår mångåriga kunskap och 
erfarenhet kan vi hjälpa dig igenom byggprocessens logistik och 
ge dig de mest lämpade kranarna, de bästa kranförarna, färdiga 
utfackningsväggar och en energi och tidsbesparande isolering. 
Allt för att korta byggtiden genom en effektivare logi stik. 

Genom att kontakta oss i ett tidigt skede ger vi dig dessutom hjälp, 
råd och vägledning i ert byggprojekt. 



Enkel och effektiv isolering med lösull

Vid nybyggnation är isolering med lösull den mest energieffektiva 
och tidsbesparande metoden. Lösull ger även den bästa arbets
miljön. Den sprutas in i vinklar och vrår, täcker ledningar och tä
tar runt svåråtkomliga installationer. Metoden är snabb och arbe
tet rationellt. Man slipper hantera och lagra skrymmande balar 
med isoleringsmaterial, städning och hantering av restmaterial. 

Utfackningsväggar

Väggelementen utförs i stål, trä eller en kombination av stål och 
trä och anpassas efter objektets krav. Stålpelare, bjälklagsform, 
avstängare och fönster etc. monteras direkt i fabrik för att spara 
arbetstid och förenkla logistik på byggarbetsplatsen. Alla väggar 
levereras i säkra transporthäckar för enkel och effektiv hantering. 
Väggarna kan självklart levereras med klockslagsleverans.

Byggkranar

Flens Byggmaskiner har idag ett fyrtiotal mobil och tornkranar 
som passar de flesta av marknadens behov av lyft. Men ingen 
kran blir någonsin bättre än sin kranförare. Våra kranförare är 
erkänt kompetenta, ansvarstagande och har våra kunder i fokus. 
Under byggperioden kan de, efter överenskommelse, vara be
hjälpliga med såväl byggets totala logistik som önskvärda delar 
av byggprocessen.
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