
TURNKEY-leverantör  
för livsmedelsbutiker 



VI TAR HAND OM HELA PROJEKTET
På Timab finns hela kompetensen och kapaciteten att starta, driva och 
slutföra era projekt. 

När ni anlitar oss finns alla resurser – för alla delar i projektet – i huset 
vilket sparar enormt mycket tid och kraft, inte minst i projekterings fasen. 
Vi kan starta projekteringen idag och vara i gång med utförandet i nästa 
vecka. Vi jobbar snabbt, effektivt och med full koll på alla led.

Vi ritar butiken, projekterar och projektleder kyla, el, vvs och bygg, 
utför kyla, el, vvs och bygg, förvaltar och underhåller kyla, el, vvs 
och bygg.

VI KAN BUTIKER
Vi har åratal av samlad erfarenhet av livsmedelsbutiker. Med Timab 
som turnkey-leverantör kan ni känna er fullkomligt trygga med att ni  
får det ni vill ha.
 

Timab är  återförsäljare av kylmöbler, kyl- och frysrum, belysningsarmaturer, undertak, frukt- och brödinredning  med mera.
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UNDER- 
ENTREPRENÖR

MÄLARDALEN

ÖVRIGA SVERIGE

Uppland, sydöstra Västmanland, norra 
Södermanland samt Storstockholm.
Timab utför projektledning och har egen 
personal för entreprenad.

Timab utför projektledning och har egen  
entreprenad och underentreprenörer.
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Harpsundsvägen 156, 124 59 Bandhagen
Tel 08-648 66 96, Fax 08-749 30 60, E-post info@timab.nu

www.timab.nu

Det är vi som är Timab

KENNETH BORG,  
vd
”Jag är vd på Timab och jobbar 
även med försäljning och konsul-
ting. Offertförfrågningar skickas 
gärna till mig.”
kenneth@timab.nu
+46 (0)76-852 25 71 

GÖRAN JOHANSSON,  
teknisk chef

”Jag är teknisk chef på Timab och 
jobbar även med försäljning och 
projektledning. Offertförfrågning-
ar skickas gärna till mig.”
goran@timab.nu
+46 (0)76-852 25 70

MAGNUS SANDBERG,  
serviceledare
”Jag är serviceledare på Timab 
och ansvarar bl.a. för kontroll-
rapporter och checklistor.”
magnus@timab.nu
+46 (0)76-851 02 35

ANDERS LINDQVIST,  
projektledare

”Jag är projektledare/arbets-
ledare för kyl- och VVS-installatio-
ner. Offertförfrågningar skickas 
gärna till mig.”
anders@timab.nu
+46 (0)73-942 20 53

MIKO YLIAHO,  
projektledare

”Jag är projektledare/arbets-
ledare för el-installationer och 
ansvarar även för Timabs egen 
lastbil inkl. chaufför. Offertför-
frågningar skickas gärna till mig.”
miko@timab.nu
+46 (0)70-843 05 77

BENNY JOHANSSON,  
projektledare

”Jag är projektledare/arbets-
ledare för bygg- och inrednings-
montage. Jag utför BAS P/U- 
uppdrag. Offertförfrågningar 
skickas gärna till mig.”
benny@timab.nu
+46 (0)70-643 28 48

EVA-LENA LUNDIN,  
butiksdesigner

”Jag är butiksplanerare på 
Timab. Med hjälp av CAD ritar 
jag butikslayouter och planerar 
butikerna.”
eva-lena@timab.nu
+46 (0)73-942 20 58

MONICA HOLMGREN,  
ekonomiansvarig
”Jag är ekonomiansvarig på 
Timab och har ansvar för kund 
och leverantörsreskontra samt 
löner m.m.”
monica@timab.nu
+46 (0)76-852 25 76

TEKNIKER/MONTÖRER
”Vi är 38 tekniker/montörer på 
Timab som är specialiserade på 
kyl-, el- eller VVS-installationer 
samt bygg och inredning för  
butiker. Vi är ständigt ute och 
möter våra kunder på plats.”
montorerna@timab.nu
växel +46 (0)8-39 55 13


