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Välkommen till oss på QICON!
Vi hjälper dig med professionella ombyggnationer och
renoveringar. Med lång erfarenhet och bred kompetens
har vi möjlighet att ge dig en helhetslösning från idé till
färdigt projekt. Qi [ki:] står för energi. Key är nyckel.
QI Construction AB är nyckelfärdigt byggande. Vi hjälper
dig att hitta energin genom att förverkliga dina drömmar!

Våra Tjänster
I vårt tjänsteutbud ingår allmän renovering, köks- och badrumsrenovering och att bygga ut hus
och andra byggnader. Varje projekt leds av en av våra kompetenta projektledare. Eftersom vi har
allt från elektriker till rörmokare och snickare inom företaget, kan vi korta ned väntetider och hålla
utlovade tidsplaner. Då tid bokstavligen är pengar i byggnadsbranschen leder det till att vi kan hålla
nere dina kostnader.

Renovera
Vi utför renoveringar av olika slag.
Funderar du på något renoveringsprojekt
hemma, ta kontakt med oss så kan vi
tillsammans arbeta fram ett förslag för att
göra din bostad så hemtrevlig som möjligt.
Vi är noggranna, tidsmedvetna och
produktiva. Att renovera ska vara roligt, så
låt oss göra jobbet så kan du njuta av ditt
nya hem.

Kök
QICON hjälper dig att renovera ditt kök.
Vi flyttar avlopp, vatten och eluttag och
hjälper dig med att forma ditt drömkök.
Vi monterar alla typer av kök så du är inte
bunden till en viss design när du anlitar oss
på QICON.

“Tid är pengar inom byggbranschen,
- därför är vi tidseffektiva“

[ki:kon]

Bygga ut
QICON bygger ut och bygger om hus och
andra byggnader efter dina önskemål.
Vi har byggt ut både moderna och gamla
hus och är måna om att husets stil inte
förvanskas. Effektivitet är något vi
värdesätter på QICON. Vårt mål är att du
som kund ska känna dig trygg och nöjd.
Därför har vi kompetenta hantverkare
som arbetar flitigt och håller tidsramen.

Kvalitativt Hantverk
Våra hantverkare är duktiga på de små
detaljerna. Det är med skicklighet de
utför finjusteringar av din ombyggnation
eller renovering.

“Lägg ditt arbete i våra händer
- så får du mer tid över till annat!“
Badrum
På QICON har vi lång erfarenhet av badrumsrenoveringar
och ser det som något av vår specialitet. Att renovera ett
badrum är ett komplett byggprojekt i miniformat, där flera
olika kompetenser behövs. Då alla resurser från rörmokare
och elektriker till plattsättare finns inom företaget kan vi
garantera en effektiv och säker renovering av ditt badrum
och vi håller alltid tidsramen.
Vi är behöriga för våtrum av Byggkeramikrådet och våra
certifikat hittar du på vår hemsida (www.QICON.se).

www.QICON.se

Byggprocessen
Byggprocessen är de olika led och hållpunkter som QICON genomgår vid ett byggprojekt.
Ett processtänk genomsyrar hela organisationen och resulterar i ett bättre resultat, vilket ger
oss fler nöjda kunder. Har ni frågor om något i processen kontakta oss på QICON.
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