
ULTI MONTAGE A/S
Stoholm. Tlf.: 97 54 21 00

Vi gør det umulige muligt
– kvalitetsmontage til tiden



Hos Multimontage A/S udfører vi betonelementmontage inden for 
alle kategorier i den tunge ende. Vi monterer alt fra boligbyggeri 
som etagebyggeri, domicilbygninger, fabriks- og produktionshaller 
til andre bygninger inden for bolig-, industri- og institutionsbyggeri. 

Multimontages historie har sin oprindelse i 1991. Mange elementer 
er sidenhen blevet samlet, og i dag, 30 år senere, er virksomheden 
en af landets førende elementmontører. Vores hovedkontor ligger i 
Stoholm i Midtjylland, men vi har hele Danmark som vores arbejds-
plads.

Vores dygtige medarbejdere har mange års erfaring inden for faget 
og derigennem en anselig, tung viden om betonelementmontage. 
De bliver løbende tilbudt kurser, så de er klædt på med nyeste 
brancherelaterede viden. Vi gør en indsats for at være på forkant 
med udviklingen såvel byggeteknisk som i relation til arbejdsmiljø 
og kvalitetssikring.

Vi arbejder målrettet med at være kundeorienterede, værdiskaben-
de og ansvarlige. 

Du kan læse mere om vores værdier på vores  
hjemmeside www.multimontage.dk

Kvalitetsmontage  
i den tunge ende

Har du brug for hjælp til kranopgaver, så står vi klar 
til at udføre opgaven for dig eller din virksomhed.

K R A N F Ø R E R  U D L E J N I N G

Taps Stationsvej 6    .    6070 Christiansfeld    .    Telefon:  51 88 54 60    .    www.gottliebskran.dk



Vores overordnede mål er at efterkomme kundernes krav om kvali-
tets- og prisrigtige produkter, hvilket også betyder overholdelse af 
tidsplaner og aftaler – i det hele taget at være en troværdig samar-
bejdspartner. Vi er en kvalitetsbevidst virksomhed, hvor kvalitets-
sikringen altid er i top, så vores samarbejdspartnere nemmere kan 
følge byggeprocessen. Al vores kvalitetssikring er digitaliseret.

På hvert byggeprojekt bliver der udarbejdet:

 ¬ sagsidentifikation med 
angivelse af ansvarlige og 
disses kompetencer

 ¬ kvalitetsstyring

 ¬ projektgennemgang

 ¬ modtagerkontrol

 ¬ proceskontrol

 ¬ kontroljournaler

 ¬ udbedring af mangler

Læs mere om, hvordan vi arbejder, på www.multimontage.dk

Montagen udføres af alle elementtyper:

 ¬ vægge

 ¬ facader

 ¬ dæk

 ¬ tagelementer

 ¬ trapper

 ¬ trappetårne

 ¬ søjler

 ¬ bjælker

 ¬ altaner

 ¬ badekabiner

 ¬ kompositstålbjælker

 ¬ stålkonstruktioner

… og mange flere specialtyper.

Det SKAL være i orden!

Transport og krankørsel

Torben Ramsdal A/S
Ulvevej 10 · 7800 Skive 

Tlf. 97 53 58 49 · www.tramsdal.dk

Torben Ramsdal A/S er totalleverandør af transportopgaver 
for en række større virksomheder inden for byggebranchen i 
Danmark. Vi transporterer og monterer byggematerialer med 
udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov.

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser og 
sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leverings-
tider. Fokus er til enhver tid på vores kunders tilfredshed. Vi 
gør hellere lidt for meget end lidt for lidt ud af en opgave for 
at sikre jer det bedst mulige resultat.



Byggesag: Royal Arena 
Kunde: CC Contractors A/S 
By: København 
Type: Idræt og Kultur

BYGGESAG

Royal Arena 

Østergårdsvej 9 · 7840 Højslev · Tlf.: 97 53 42 49 
www.sstaal.dk

Vi kan løse alle stålopgaver Katkjærvej 7 · 7800 Skive
Telefon: 97 51 49 66
info@jorgenlaursen.dk

www.jorgenlaursen.dk

Find din nye Opel eller Citroën hos os



BYGGESAG

Odense Musik & Teater
Byggesag: Odense Musik & Teater 
Kunde: KPC A/S 
By: Odense 
Type: Idræt og Kultur

• Eget Bosch Car Service-værksted
• Personlig leasingrådgiver

• Skræddersyede leasingløsninger
• Landsdækkende

Lundborgvej 10, 8800 Viborg
Tlf.: 86 99 99 99  ·  www.agilease.dk

Specialister i operationelle leasingløsninger 
 - person- & varebiler til erhverv og private



Byggesag: The Residence 
Kunde: NRE Danmark A/S 
By: København 
Type: Boliger

BYGGESAG

The Residence

KROGHS A/S takker for det gode 
og årelange samarbejde med 
Multimontage A/S

Projekt-tilpassede mørtler til elementmontage:  
Kontakt KROGHS A/S

Mørtler fra KROGHS A/S til elementmontage:
- Fabriksfremstillet jf. kvalitetssikringssystem
- Ekspanderende standard- og specialmørtler
- TIX-mørtler, flyde-, sætmål- og pumpbare mørtler
- Udviklet og kontrolleret på eget laboratorium

- Mørtler til betonrenovering er CE-mærket jf. EN1504

- Mørtler til nybygning er klassificeret 
   jf. EN206 og BEF-bulletin nr. 5

KROGHS A/S 
Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 22 52 00 
E-mail: kroghs@kroghs-as.dk

www.kroghs-as.dk



BYGGESAG

ERDA II
Byggesag: ERDA II 
Kunde: Raundahl & Moesby A/S 
By: Aarhus 
Type: Boliger

Tlf.: 22 76 34 39  •  kij@mje.dk  •  www.mjeriksson.dk  •  

Kranafdelingen M.J. ERIKSSON
ønsker stort tillykke med 

30-års jubilæet 
 til Multimontage A/S

Vi har haft mange gode års samarbejde  
og håber på mange flere års samarbejde 

med Multimontage i stort og småt. 

Både med bæltekraner og mobilkraner, på 
Sjælland og Jylland, hvor vi lige har startet 

et nyt udlejningssted i Børkop.



MULTIMONTAGE STOHOLM A/S
Dornen 8

DK-7850 Stoholm J.
97 54 21 00

www.multimontage.dk
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