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RELINING I 
TOPPKLASS!

Totalentreprenör inom relining, 
rörinspektion, spolning och rensning

För alla typer av kunder!
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- Kunderna består av VVS företag, byggföretag, bostadsrättsföreningar, kommuner, 
regioner, staten, myndigheter, privata fastighetsägare, samfälligheter, privatpersoner och 
ambassader. 

VÅRA KUNDER

RM Relining utför relining/rörinfordring med UV-metoden, strumpmetoden och 
sprutmetoden i alla typer av fastigheter, t ex villor, f lerbostadsfastigheter med kvarboende 
och fastigheter med pågående verksamheter såsom museer, sjukhus, ambassader, teatrar, 
hotell m.m. 

RM Relining kan relina allt från enstaka rör till hela avloppssystem. Företagets största 
entreprenad hittills omfattade ca 175 lägenheter i totalt 8 portar. 

Vi utför även rensning och spolning (både akut och underhåll) för att få bort stopp i 
avloppen samt gör statuskontroller genom filmning av rören. 

Vi arbetar i hela Mälardalsområdet. 

Vi är väldigt f lexibla och kan utföra våra tjänster även på kvällar och helger om kunden 
så önskar. 

VÅR VERKSAMHET

RM Relining fokuserar alltid på att leverera tjänster och genomföra entreprenader av hög 
kvalitet till rimliga priser. Detta har genererat hög kundnöjdhet och vi har bl a 4,8 av 
maximalt 5 i kundbetyg hos Reco! 

Tack vare att företagets grundare både sköter all kundkontakt och leder personalen i det 
dagliga arbetet, så får man som kund en personlig kontakt med rätt person som bara är 
ett telefonsamtal eller ett mejl bort.  

Företaget kan väldigt snabbt anpassa sig efter nya situationer och förändrade önskemål 
från sina kunder, vilket gör att man som kund alltid får hög servicenivå och f lexibilitet, 
för det skall vara lätt att vara kund hos RM Relining! 

Tack vare dotterbolaget Stockholms Avloppssanering AB kan RM Relining erbjuda ett 
komplett tjänsteutbud inom relining, rörinspektion, spolning (akut och underhåll) och 
rensning.

Vi utvecklar hela tiden våra processer och tjänster för att höja kvaliteten och vi är alltid 
öppna för nya tekniker och metoder som gör våra entreprenader bättre, snabbare och 
billigare för våra kunder.  

FÖRDELAR MED ATT SAMARBETA MED OSS
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RM Relining vill alltid leverera tjänster och entreprenader av hög kvalitet till våra kunder 
och därför anställer vi enbart kompetent personal som löpande kompetensutvecklas 
internt och externt. Idag arbetar utöver VD, åtta montörer och fyra spoltekniker i 
koncernen. Antalet kompetenta medarbetare ökar i takt med att verksamheten växer.   

All personal får gå t ex kurs i Heta arbeten, Härdplast, arbetsmiljö, första hjälpen, 
Hjärt/lungräddning m.m. 

All personal har ID06 kort när man utfört sitt arbete.

FÖRETAGETS PERSONAL

RM Relining & Bygg AB är fullförsäkrat med företagsförsäkring och ansvarsförsäkringen 
uppgår till 10 miljoner kronor per skada. 

Vi lämnar alltid minst 5 års garanti på utfört arbete för våra kunders trygghet. Vi kan 
även erbjuda längre garantitider. 

Företaget är naturligtvis godkänt för F-skatt, är momsregistrerat, registrerat som 
arbetsgivare och uppfyller alla myndighetskrav för att kunna få utföra sin verksamhet. 

Företaget är medlemmar i Installatörsföretagen och har därmed kollektivavtal. 

Företaget är även med i SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology).

Företaget har god kreditvärdighet och inga betalningsanmärkningar.

FÖRSÄKRINGAR, INTYG MED MERA
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RM Relining & Bygg AB, Orgnr: 559024–5527, Mätarvägen 14, 196 37 Kungsängen
Tel: 08-410 510 68, Mail: info@rmrelining.se, Hemsida: www.rmrelining.se

Joakim Tuutti 
Kundansvarig och 

verksamhetsutvecklare 
joakim@rmrelining.se

070-063 33 32

Mazda Sabor 
Produktionschef 

mazda@rmrelining.se
070-018 33 32

Resul Tosun
VD

resul@rmrelining.se
076-252 60 33

Kontakta oss via mejl eller telefon redan idag för att diskutera hur RM Relining
kan hjälpa till med Ert nästa reliningsprojekt! 

Varmt välkomna till oss på RM Relining!

Företaget har sedan starten vuxit stadigt 
och omsätter år 2021 ca 11 miljoner kronor, 
med en prognos för år 2022 på 20 miljoner 
kronor tack vare att företaget får allt större 
projekt för f ler kunder tack vare företagets 
goda rykte, höga servicenivå och kvaliteten 
på utfört arbete. 

RM Relining & Bygg AB, orgnr: 559024-
5527, grundades år 2015 och företagets två 
grundare har tillsammans mer än 25 års 
erfarenhet av relining / rörinfordring och 
började arbeta med relining så tidigt som 
år 2008. 

VÅR BAKGRUND

MER ÄN 25 ÅRS ERFARENHET!


