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Starka producerar dagligen markbeläggning, stödmurar och betongväggar till
kvalitetsobjekt över hela Sverige. Vi står för trygghet, kvalitet och miljö. Efter
succén med vår avgasbekämpande platta, Econox, har vi nu också börjat till-
verka husfasader och stödmurar med ämnen som bekämpar de hälsofarliga
kväveoxiderna. Läs mer om vårt miljöarbete på vår hemsida. Ta gärna kontakt
med oss inför Ditt nästa miljöprojekt.

SKAPAR I BETONG FÖR BÄTTRE MILJÖ

annons arboga 185x55_Annons Starka element, mark, stödmur  2012-12-18  11:42  Sida 1

Markbeläggning  
– hållbart och vackert
En snygg och väl genomtänkt markbeläggning kan hålla hur länge som 
helst, därför är det viktigt att planera noga vad man vill ha. Vi hjälper 
dig gärna med det och kommer med förslag som kan förbättra din plan. 
All vår personal har lång och gedigen erfarenhet av markbeläggningar, 
det leder till att resultatet blir rätt och hållbart och att det uppfyller alla 
ställda krav. I medarbetarstyrkan finns kompetens inom alla tekniker som 
kan behövas vid en markanläggning, till exempel:

• Bågformad läggning med smågatsten.

• Handhuggna granitkantstöd.

• Murar i granit samt andra naturmaterial.



Lekplatser ska vara roliga och säkra
Förutom markarbeten monterar vi också lekplatser med lämpliga underlag i form av sand 
eller mjuka fallskyddsplattor. När vi får ett uppdrag ser vi alltid till att göra en noggrann pla-
nering för att du som beställare ska vara säker på att få jobbet utfört på rätt sätt, med rätt 
material och att det är färdigt vid rätt tidpunkt.

Gårdsrenoveringar som ökar trivseln
Vid gårdsrenoveringar kan vi hjälpa till med allt, till exempel att lägga nya rör och avlopps-
brunnar eller bygga olika typer av staket – i smide eller underhållsfria material. Vi ser även 
till att eldragningar utförs och att armaturer kommer på plats. 



www.forenade-el.se | 019-26 25 10

         

Rätt sten, 
rätt pris.

019-223312 
www.kakel-natursten.se

En stabil grund att bygga på
Grundläggning är ett av våra specialområden och innebär att vi schaktar och lägger rör samt 
gjuter grunden för det kommande huset. Våra grundläggningserfarenheter kommer också 
väl till pass när vi fuktisolerar gamla källargrunder då vi gräver upp och dränerar runt bygg-
nader, med nya dräneringsrör, isolerplattor eller platonmattor.

Nöjda kunder bygger vår verksamhet
Vårt främsta mål i alla projekt är att se till att jobben blir rätt utförda, i rätt tid och att det är 
snyggt och prydligt när vi lämnar uppdraget. Att vi kan garantera det är ett resultat av att 
vi i möjligaste mån genomför projekten i ett svep från start till mål. En arbetsmetod som 
tilltalar våra kunder och är bakgrunden till att vi är årsentreprenörer inom markarbeten för 
ett flertal bostadsbolag i Örebroregionen.



På rätt sätt, med rätt material, i rätt tid
PTM Markbyggarna utför uppdrag åt fastighetsbolag, byggföretag, lekutrustningsföretag, 
kommuner och privatpersoner. Alla som behöver väl utförda markbyggen utförda i rätt tid 
vänder sig till oss. Avancerad stensättning, gårdsrenovering, lekplatser, dräneringsarbeten, 
fuktisolering och mycket mer står på vår agenda. Varje år utför vi ett hundratal projekt.

Företaget grundades 2004. Med hjälp av våra goda värderingar har vi sedan dess vuxit och 
etablerat oss som en kvalitetspartner för våra kunder och andra samarbetspartners. Vi har 
ett tjugotal medarbetare med rätt kompetens och engagemang för alla projekt.

Peter Töndel, VD.
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C. G. LINDSTEDT
MEK VERKSTAD

Konstsmide • Byggnadssmide
Industrireparationer • Transportvagnar

Frövivägen 23, 718 95 Ervalla
Tel 019-28 10 45 • Mobil 070-607 33 47

pergovert@tele2.se 
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Lärkträ från 

Högbrons Såg 

när den kommer 

till sin fulla rätt!

 
Kompletta system för hållbar utemiljö

Storgatan 123, 386 35 Färjestaden
Tel 0485 66 44 80. www.polyplank.se

www.narkefrakt.se | www.tschakt.se

Bondsättersvägen 87, 702 30 Örebro 
Tel. 019-244180 Fax. 019-244915 

Mail. tradgardsvaxter_ab@telia.com 
 www.trädgårdsväxter.se 

VÄXTER FÖR DINA BEHOV

PTM Markbyggarna AB • Nastagatan 2 • 702 27 Örebro 
Tel 019-22 22 05 • Fax 019-22 22 47

www.markbyggarna.se


