
Ett byggföretag i tiden



K360 tänker ständigt nytt, bygger förtro-
enden och överträffar kundens förvänt-
ningar, för att skapa framgång och bidra 
till en bättre värld.

 
Våra kärnvärden

Nytänkande
Personlighet
Trovärdighet
Engagemang

K360 bildades 1995 under namnet Knivsta Plattsättning. 

Med en hög ambitionsnivå och engagemang har vi ut-

vecklat bolaget med fokus på kompetens, kommunikation 

och yrkesskicklighet. Under åren har vi samlat på oss vär-

defull erfarenhet från de flesta tänkbara typer av projekt. 

2012 byttes namnet till K360 som en del av vår ambition 

att fortsätta utvecklas, växa och vara ett företag i tiden. 

Våra ambitiösa arbetsledare säkerställer att våra 

åtaganden följs samt att vi hela tiden följer gällan-

de regler och förordningar. Naturligtvis gäller det både 

hantverket och arbetsmiljön. Tillsammans med arbets-

ledarna arbetar vi målmedvetet med att bygga kund-

värde och få återkommande kunder till vårt företag.

Vi har stor vana av att arbeta med allt från stora nypro-

duktioner till den enskilde privatpersonens badrum. Se-

dan 2006 har vi utvecklat vårt affärsområde för byggna-

tioner och i början av 2015 startade vi ett affärsområde 

för ny- och ombyggnation av butiker i detaljhandeln. All-

tid med ambitionen att uppnå ett gott resultat och över-

träffa kundens höga förväntningar. Som ett av få företag i 

branschen arbetar vi efter ett antal gemensamt framtagna 

budord som ska säkerställa ett väl utfört arbete och nöj-

da beställare som gärna vill kontakta oss igen. Vi arbetar 

i dagsläget med både omfattande nyproduktioner sam-

tidigt som vi genomför byggentreprenader i varierande 

omfattning åt t ex kommunen eller försäkringsbolag. Upp-

drag med stora krav på särskild yrkesskicklighet och flex-

ibilitet. Våra arbeten utförs alltid enligt gällande bransch-

regler och vi innehar certifikat från såväl GVK som BBV. 

Vår vision



Plattsättning
Med 20 års erfarenhet inom plattsättning har vi ett svårslaget branschkun-

nande och vet vad som krävs för att uppnå ett lyckat resultat.

Solna, Dragonen  104st lgh  Nyproduktion
Uppsala, Tegelbacken 84st lgh  Nyproduktion
Tyresö, Skogsgläntan 86st lgh  Nyproduktion 
Liljeholmen, Berghus 2 45st lgh  Nyproduktion
Farsta, Farsta Strand 4 66st lgh  Nyproduktion

Med vår specialkompetens inom plattsättning utför vi reno-
veringar av kök och/eller badrum där kakel och klinker ofta 
är ett givet inslag. Arbete åt denna kundgrupp innebär extra 
höga krav på att kombinera en fungerande hemmiljö med ef-
fektivitet samt att hålla nere kostnaderna. 

Några exempel på plattsättningsentrepre-
nader som just nu utförs åt en av våra mest 
trogna beställare, JM.

Plattsättning har varit vår kärnverksamhet ända sedan 

företaget grundades i mitten av 90-talet. Under namnet 

Knivsta Plattsättning etablerades nära samarbeten med 

många av de branschledande byggföretag som fortfaran-

de är våra uppdragsgivare. Vi arbetar i dagsläget med ny-

produktioner åt bland annat Peab och JM och har nyligen 

även startat verksamhet för entreprenadarbeten i Norge. 

Vi utför även mindre entreprenader med krav på särskild 

yrkesskicklighet och flexibilitet. Våra ambitiösa arbetsle-

dare borgar för ett slutresultatet med kvaliteten i fokus. 

Kvalitet & miljö

För oss är det en självklarhet att alltid erbjuda våra kunder 
hög kvalitet på det jobb vi utför. Vårt mål är också att valet 
av byggmaterial sker med största möjliga miljöhänsyn. 
Inom byggbranschen finns olika typer av auktorisationer 
som säkerställer att man efterlever uppsatta krav gällande 
miljö, kvalitet och säkerhet. Vi samarbetar i möjligaste mån 
alltid med sådana aktörer som är certifierade och följer de 
riktlinjer som finns hos de olika branschorganisationerna. 

Plattsättning åt privatpersoner



Byggnation
Vi utför byggnationer i såväl entreprenadform

som mot privatpersoner.

Denna totalentreprenad beställd av Älvkarleby Kommun, om-
fattade nybyggnad av en förskola om totalt 750 m2 huvud-
byggnad och ca 55 m2 servicebyggnader. Huset byggdes i ett 
plan med fläktrum och förråd på vinden. I huset inrymdes fyra 
avdelningar samt en expeditionsavdelning och tillagningskök 
samt personalrum och matsal. På tomten byggdes två uteför-
råd samt en miljöstation. Markarbeten utfördes för uppförande 
av en förskolegård med lekutrustningar och parkeringsplatser. 

Vår avdelning för byggentreprenader arbetar med allt 

från husbyggen och försäkringsjobb till mindre special-

arbeten med särskilda krav på yrkesskicklighet och flex-

ibilitet. Vi tar hand om hela projektet inklusive upphand-

ling och samordning av de underentreprenörer som kan 

krävas för exempelvis elinstallationer, ventilation, mål-

ning, markarbeten och vvs. Vi har ett brett nät av noga 

utvalda samarbetspartners som vi vet kan efterleva de 

grundläggande värderingar som vi gemensamt tagit 

fram inom K360, och som ger  kunden trygghet i alla led. 

Kunden i centrum

Målet för alla som arbetar på K360 är att alltid försöka över-
träffa kundens förväntningar. Det är när vi klarar av att göra det 
lilla extra, som kunden återkommer till oss, om och om igen.

Hela koncernen arbetar efter en uppförandekod samt 
ett antal gemensamt framtagna ”budord” för att säker-
ställa ett professionellt agerande gentemot alla kunder. 

Tallbackens förskola

I Valsätraskolan utförde K360 under perioden juni till augusti 
2014 en ombyggnad av hemkunskapssalar samt lärarrum och 
tvättrum som förseddes med ny inredning och nya installatio-
ner. Installationsarbeten inklusive inklädnader och montering 
av undertak, genomfördes även i den underliggande våningen. 
Totalentreprenaden utfördes åt Uppsala kommun Skolfastig-
heter AB. 

Valsätraskolan



Detaljhandel
Vi är specialister i kommersiella miljöer och

på etableringar inom detaljhandeln.

I mars 2015 genomförde K360 flytten av Gallerix butik i galle-
rian Vågen, Örebro. Lokalanpassningar och komplett genom-
förd flytt genomfördes inom loppet av 3 dagar vilket minime-
rade den tid som butiken tvingades hålla stängt. 

”Vi är väldigt nöjda med arbetet som K360 har 
utfört åt oss. Vi har känt oss trygga med både 
kvalitet och tidplan genom hela processen” - 
Mats Gullbrandsson, VD Gallerix

Vi har mer än 50 års samlad erfarenhet från uppbyggnad 

och utveckling av detaljhandelskoncept samt specialkun-

skaper inom franchisedrift. Vi har erfarenhet att hantera 

byggprojekt inom ramen för de särskilda krav som ställs 

i kommersiella miljöer. Inom affärsområdet detaljhandel 

tar vi hand om projektering och byggnation vid alla typer 

av butiksetableringar i hela landet. Vi erbjuder även ut-

veckling av koncept, inrednings- och säljlösningar. Vi vet 

vad som krävs för att en butiksöppning ska bli lyckad och 

kan vara ett kreativt bollplank när etableringen planeras. 

Corporate Social Responsibility

K360 har som en del av företagsvisionen att bidra till en 
bättre värld. Detta innebär bland annat ett samarbete med 
Martens Community i byn Mutonga i Kenya. 

Målet är att kunna bidra till uppbygganden av en skol-
byggnad samt att säkerställa att det finns resurser till drift 
av skolan i ett längre perspektiv. På lokal nivå är Uppsala 
Stadsmission en given partner. 

Gallerix - butiksflytt

Med tydlig anknytning till vår kunds varumärke, affärsidé och 
kärnvärden hjälper vi till att utveckla butikens säljförmåga. Vi 
har lång erfarenhet av butiksmiljöer och dess förutsättningar 
och anpassar alla delar av projekten till dessa. Våra tjänster 
omfattar lokalanpassning, upphandling av produktion samt 
byggnation och montering av hela butikens inredningskon-
cept inklusive belysning och butikskommunikation.

Specialister i kommersiella miljöer



K360
Rubanksgatan 8
741 71  Knivsta

018 - 34 91 34

info@k360.se

Välkommen att läsa mer på vår hemsida www.k360.se
eller besök och följ vår profil på Linkedin. 


