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Vi ska jobba för en bättre värld, vara
en attraktiv arbetsplats där alla mår 
bra, samt hjälpa våra kunder att öka 
värdet på deras fastigheter. Vi arbetar 
hållbart, har de bästa medarbetarna 
och är stolta över jobben vi lämnar över. 
Vi är en partner att lita på och det är 
så vi bygger goda relationer gentemot 
våra kunder och varandra.

ISAB Group skall präglas av långsiktighet 
med fokus på en ihållande tillväxt och 
god ekonomi. Vårt mål är att bli mark-
nadsledande inom våra kompetensom-
råden, på våra respektive marknader. 
Varje företag drivs fristående vilket 
skapar en närmre relation med både 
kunder och medarbetare.

”Det som driver mig är att jobba för en 
bättre värld. Sedan företaget startades 
har miljö och människors välbefinnande 
alltid intresserat mig. Genom att tänka 
långsiktigt, aldrig tumma på kvaliteten 
och att sätta miljön främst kan ISAB 
Group göra en skillnad på riktigt. Vi
värnar våra kunder och tar hand om
våra medarbetare. Vi håller alltid vad
vi lovar – vi är proffs på det vi gör!”

Patrik Brandt

Inledande ordISAB Group har företag 

inom rörinfodring och

ventilation i Göteborg, 

Halmstad och Staffanstorp. 

Våra projekt sker under

pågående drift, vilket

innebär att boende kan

bo kvar under tiden vi

utför jobb.
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1998
ISAB Ventilation grundades

2014
ISAB Solutions grundades

2018
ISAB Ventilation Väst och Syd 
ISAB Rörinfodring Väst och Syd

2010
ISAB Rörinfodring grundades

Historia

Företaget
startade med
en stark drivkraft 
– att genom sitt 
arbete jobba för 
en bättre värld.

2019
ISAB Marine och
ISAB-filial i Halmstad
ISAB-filial i Helsingborg
ISAB-filial i Helsingborg

ISAB Ventilation grundades 1998, då Patrik 
Brandt startade företaget med en stark drivkraft 
– att genom sitt arbete jobba för en bättre värld. 
På 20 år har en hel del hänt. Från att ha varit ett 
litet företag har det utvecklats till en koncern. 
Göteborgsregionen och Malmöregionen är idag 
ISAB:s starkaste fästen, men ambitionen är att 
expandera till andra delar av Sverige. 

När ISAB Ventilation AB grundandes 1998
var målet att erbjuda privata och kommunala 
fastighetsägare ren luft. Ventilationskanalerna 
skulle tätas, filter skulle bytas och systemen
skulle rengöras.

Efter hand som åren gick fördjupades samarbetet 
med olika kunder Företaget utvecklades till en 
komplett ventilationsleverantör för att bättre möta 
kundernas behov.

”Kan ni hjälpa oss med avloppen också?” var en 
fråga som förekom allt oftare. Fastighetsägarna 
ville gärna ha samma goda service på avlopps-
sidan också. Fröet var sått till det som senare blev 
ISAB Rörinfodring som erbjuder ett störningsfritt 
alternativ till det alla fastighetsägare och boende 
fruktar – stambytet.

2014 grundades ISAB Solutions som är kon-
cernens senaste tillskott. Företaget erbjuder 
effektiva lösningar för att rena vatten och luft, 
samt att förhindra smittspridning i byggnader
och installationer. Under de år företaget varit
aktivt har uppskattningen visat sig vara stor för 
våra lösningar. Under 2019 startades ISAB Marine,
ett företag som utför samma tjänster vi erbjuder 
på land, även till havs.

Det som började med ett ventilationsföretag 
i Göteborg har nu vuxit till sig till en koncern. 
Företagen inom koncernen är ISAB Ventilation 
Väst, ISAB Ventilation Syd, ISAB Rörinfodring
Väst, ISAB Rörinfodring Syd, ISAB Rörinfodring Öst, 
samt företag inom nya affärsområden.
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EN BÄTTRE VÄRLD
Missionen engagerar medarbetare
och intressenter. ISABs mission är
att jobba för en bättre värld.

ISABs mission bärs upp av fyra pelare
som symboliserar våra principer:
flexibilitet, ständiga förbättringar,
samarbete och kompetens.

Värderingarna bygger
ISABs stabila grund. 
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ISAB VENTILATION

ISAB Ventilation erbjuder energi- och miljö-
optimerade renoveringar under pågående 
drift för bästa möjliga inomhusklimat. Vi är 
en komplett ventilationspartner med fokus 
på energibesparing, samt underhåll och 
service av ventilation. Vårt affärsområde 
service och underhåll har sedan en lång tid 
tillbaka varit specialiserat på tjänster inom 
rengöring, service, OVK-åtgärder, fläktby-
ten och injustering av ventilationssystem. 
Entreprenadavdelningen tar ansvar för hela 
ombyggnaden vid byte eller komplettering
av ventilationssystem.  

Inom ISAB Ventilation finns certifierade mon-
törer, projektledare och ventilationsrengörare. 
Det finns också personal med riksbehörig-
hetför OVK.

Våra kundanpassade lösningar sker med 
minimal miljöpåverkan och påverkar de som 
bor i eller använder fastigheten så lite som 
möjligt. Vi vill att våra kunder skall se oss som 
en totalpartner inom ventilation. Kunderna 
har ett behov – ISAB har lösningen!

2017 startades ISAB Ventilation Syd AB, med 
ett tydligt mål, att bli marknadsledande inom 
ISAB:s kompetensområden i Sydsverige. Trots 
att företaget är nyetablerat har vi på kort 
tid lyckats knyta till oss erfarna och mycket 
kompetenta ventilationstekniker. Målet är att 
bygga upp en verksamhet likt den i Mölndal, 
och med det gäng vi samlat är vi på god väg!

ISAB VENTILATION ERBJUDER ALLT INOM VENTILATION

SERVICE OCH UNDERHÅLL
ISAB Ventilations avdelning för service- och 

underhåll filmar, felsöker, underhåller och rengör 

befintliga ventilationssystem. Vi har behörighet 

att utföra den lagstadgade ventilationskon-

trollen, en så kallad OVK. Vi åtgärdar dessutom 

eventuella anmärkningar. Även service- och 

underhållsavdelningen arbetar med energief-

fektivisering, exempelvis genom fläktbyten. 

ENTREPRENAD
ISAB Ventilations entreprenadavdelning 

har specialiserat sig på energieffektivisering 

av byggnader. Vi tar gärna ansvar för hela 

ombyggnaden vid byte eller komplettering av 

ventilationssystem. Vi är en komplett ventila-

tionspartner som gärna tar ett totalansvar för 

projekten vilket ger oss god kontroll över hela 

uppdraget. Vårt mål i varje projekt är att arbetet 

ska ske med så lite störningar som möjligt 

för dem som bor eller arbetar i lokalerna.
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ISAB RÖRINFODRING

ISAB Rörinfodring erbjuder 
det bästa alternativet till tradi-
tionell stamrenovering. Våra 
metoder gör det möjligt att 
skapa nya avloppsrör i ett slitet 
avloppssystem. Vi använder 
marknadens enda metod där 

fogfria och självbärande rör 
skapas i hela ledningssyste-
met. Vi renoverar därmed inte 
enbart stammarna, utan även 
grenanslutningar, grenrör 
och bottenplattor. Vi erbjuder 
kompletterande tjänster för 

läckande avloppsystem och 
ventilationskanaler då vi även 
filmar och spolar avlopp, samt 
tätar ventilationskanaler. De 
som använder byggnaden kan 
bo kvar under hela processen, 
med minimala störningar.

VÅRA KUNDERBJUDANDEN

RELINING
Med hjälp av rörinfodring skapar

vi nya avloppsrör och ventilations-

kanaler inuti de gamla. Resultatet 

blir självbärande och fogfria rör, 

med egenskaper motsvarande 

konventionella rör. Den teknik vi 

använder med infodring/relining 

säkerställer att röret får en jämn 

tjocklek genom hela systemet.

INSPEKTION
Avloppsproblem kan komma plöts-

ligt. Skador och problem undviks

bäst genom att undersöka ledning-

arna då och då. Oavsett om du

upplever problem eller ej, gör våra

undersökningsmetoder att vi kan

ge dig klara besked och förslag på

eventuella åtgärder. Vi filmar, felsö-

ker och lokaliserar.

UNDERHÅLLSSPOLNING
Avloppsledningar behöver regel-

bunden rengöring. Annars bildas

beläggningar som kan anfräta

rörens insida och hindra flödet.

Vi använder flera smarta rengö-

ringstekniker och oftast tecknas ett 

löpande underhållsavtal

utformat efter kundens behov.

Om något eller några av dessa symptom känns igen är det hög
tid att kontakta ISAB för en kontroll av avloppssystemet.

Det kan bero på olika problem; sprickor i stam- eller grenrör, avlagringar
som förhindrar ett optimalt flöde, något som fastnat och gör att flödet

avtar, eller rentav att råttor byggt bo i rören. Orsakerna kan vara många, 
men de går oftast att åtgärda med renovering av befintliga rör.

 Återkommande stopp och vattenskador
-

Synliga rostangrepp på stammar i källare
-

Det bubblar i avloppen
-

Fastigheten och avloppssystemet är över 40 år
-

Fukt i källare, på golv och väggar
-

Tak i badrum som flagnar

FÖR FASTIGHETSÄGARE, BOENDE OCH 
FÖRVALTARE FINNS ETT ANTAL SYMPTOM

ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ:
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Daniel Ringgren är ledande montör på 
ISAB Ventilation Väst. Innan han kom till 
ISAB hade han jobbat med ventilation i 
åtta år. Här trivs han med de varierande 
arbetsuppgifterna och att det inte finns 
några ”vi” och ”dom”.

– Det här jobbet passar verkligen mig. Man 
skapar något som är viktigt, säger han när 
han står vid de nya ventilationstrummorna 
som ska sänka radonnivån i huset han
befinner sig i.

– Bättre ventilation i ett radonhus är viktigt. 
Strålsäkerhetsmyndigheten säger att 500 
personer insjuknar årligen i cancer som
delvis beror på radon. 

Han uppskattar också att medarbetarna
får stor frihet och mycket ansvar om de vill. 

 – Nu jobbar jag som ledande montör och 
fungerar som en motor ute på jobben. Det 
gillar jag, här får vi mycket utrymme att
växa och utvecklas.

Hampus Flodin jobbar som projektledare 
på ISAB Rörinfodring Syd. Han började efter 
gymnasiet 2012 som lärling och hade ingen 
tidigare erfarenhet inom rörbranschen.
Då var ISAB Rörinfodring ett relativt 
nystartat företag.

- Det har varit kul att få följa och utvecklas 
med företaget under de här åren. Både 
installationsmetoder och arbetsmiljön
förbättras ständigt. Jag gillar att det är
ordning och reda på företaget, egen-
kontrollerna håller en hög nivå och vi får 
väldigt få anmärkningar vid besiktningar.

- Jag har utvecklas mycket under åren
på ISAB, både professionellt och på det
personliga planet. Jag lär mig mer om
yrket för varje år och har lärt mig mycket
om ansvar och hur man hanterar folk
på ett bra sätt. Det bästa med ISAB 
Rörinfodring skulle jag säga är de trevliga 
kollegorna och den goa stämningen.
Vi har mycket frihet under ansvar, och 
företagets ambition att vara ledande i 
branschen motiverar oss alla att göra det 
lilla extra ute hos kunderna varje gång!

VÅRA MEDARBETARE

VAD SÄGER MEDARBETARNA SJÄLVA?Våra medarbetare är de som ytterst utgör och representerar
ISAB Group. Vi vet av erfarenhet att vissa egenskaper hos
människor gör det enklare att arbeta utifrån ISAB-andan.
En typisk ISAB-medarbetare beskriver vi så här:

En medarbetare på ISAB har en förmåga 

till självständigt arbete och effektiv 

problemlösning, men är också en lagspelare. 

På ISAB jobbar man tillsammans mot 

gemensamma mål där resultat bäst 

nås när alla gör sitt bästa. Alla jobbar 

resultatorienterat, aktivt och tar ansvar för 

sitt arbete. 

En ISAB-medarbetare är prestigelös, med 

en hög social förmåga och ett utåtriktat 

förhållningssätt. Hos oss ser vi möjligheter 

istället för problem och vill vara med och 

utveckla branschlösningar. 

Förändringsbenägenhet gör att svängningar 

i arbetsbelastningen ses som en naturlig del

av att jobba på ett tillväxtföretag. Sist men 

inte minst – hos ISAB är vi pålitliga personer. 

Vi rår om våra kunder, är lojala mot varandra 

och arbetar för företagets bästa. 

”Vi skämtar mycket, men bryr oss lika mycket

om varandra som vi skojar. Det finns alltid 

hjälp när det behövs, det är aldrig någon

som tvekar på att hugga i. Oavsett om det

är någon i arbetskläder eller jeans så hjälps 

alla åt.” 

- Malin
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GÖTEBORGS STAD  – LOKALFÖRVALTNINGEN
LF förvaltar fastigheter på totalt 2,2 miljoner kvadrat-

meter. Det årliga underhållet är omfattande och kräver

god planering. ISAB Ventilation har serviceavtal och

ramavtal för rengöring av ventilationskanaler samt

OVK-åtgärder.

STENA FASTIGHETER
Med Stena Fastigheter har vi ett omfattande serviceav-

tal samt utför olika entreprenadarbeten. ISAB har

ramavtal gällande ventilationsservice och OVK i flera

distrikt. Utöver detta utför vi även större entreprenader.

Både ISAB Ventilation och ISAB Rörinfodring är 

ISO-certifierade inom kvalitet och miljö, enligt ISO 

9001:2015 och ISO 14001:2015, samt AFS

2001:1 och OHSAS 18001:2007 för arbetsmiljö.

ISO hjälper oss att på ett definierat och fokuserat sätt 

arbeta med ett aktivt miljöarbete. Det hjälper oss även

när det gäller kundfokus, medarbetarnas engagemang 

samt ständiga förbättringar.

Vi arbetar aktivt och målmedvetet med ständiga 

förbättringar och med att effektivisera våra metoder, 

bland annat genom att alla i koncernen är engagerade 

och bidrar med förbättringsförslag. 

ISAB arbetar långsiktigt och proaktivt för att öka värdet på sina kunders 

fastigheter. Nedan följer ett urval av våra kunder.

KUNDER

”ISAB GROUP ÄR VÄLDIGT DUKTIGA INOM SINA 

KOMPETENSOMRÅDEN. VI UPPFATTAR DEM SOM 

KUNNIGA OCH ERFARNA, HITTILLS HAR VI INTE 

KUNNAT PRESENTERA EN FRÅGA SOM DE INTE

KAN SVARA PÅ.”

HSB
ISAB Rörinfodring Syd har genomfört infodring av

bottenavlopp och stående stammar med grenförstärk-

ning, samt stickledningar. Totalt har Brf Domaren,

Lagmannen och Anneberg fått renoverade avlopp i

inte mindre än 1268 lägenheter.

ERNST ROSÉN FASTIGHETSFÖRVALTNING GBG
Under åren har ISAB Rörinfodring Väst löst flera upp-

gifter här. Bland annat infodring av ledningar i botten-

plattor och diverse serviceuppdrag, stora som små.

KVALITE OCH MILJÖ

”VI HAR RÄTT MÅNGA ÅRS SAMARBETE MED

ISAB GROUP OCH DE HAR GENOM ÅREN LEVT

UPP TILL DE FÖRVÄNTNINGAR VI HAFT. MAN TAR

FÖR GIVET ATT ETT FÖRETAG GÖR VAD DE ÄR

ÅLAGDA OCH ATT DE FÖLJER AVTALET, MEN VI

HAR ALLTID TRIVTS BRA MED HUR DE GÖR DET.

SNABB ÅTERKOPPLING, DET GÅR ALLTID ATT FÅ

TAG PÅ DEM OCH VI FÅR RAKA BESKED.”

”KILLARNA OCH TJEJERNA PÅ ISAB ÄR BRA ATT 

JOBBA MED. DE HÅLLER ALLTID TIDERNA, BÅDE 

NÄR DET GÄLLER BESÖK OCH FÄRDIGSTÄLLANDE 

AV ARBETEN. DE ÄR INTE BARA TREVLIGA MOT OSS 

SOM ÄR KUNDER, UTAN ÄVEN MOT HYRESGÄSTER-

NA. DET KAN JU VARA LITE KÄNSLIGT DET DÄR MED 

ATT HA HANTVERKARE SPRINGANDES I SITT HEM, 

MEN DÄR HAR VI BARA FÅTT POSITIVA REAKTIONER 

MED PERSONALEN FRÅN ISAB!”

”SOM FASTIGHETSÄGARE ÄR DET BRA ATT HITTA

EN PARTNER SOM JOBBAR HELTÄCKANDE. ISAB

GROUP HAR VARIT DUKTIGA PÅ ALLT VAD GÄLLER

VENTILATION, OCH JAG SER INGEN LUCKA I DE

TJÄNSTER DE ERBJUDER IDAG. SKÖNT ATT HA

EN PART ATT SNACKA MED, SOM DESSUTOM

ALLTID HÅLLER VAD DE LOVAR.”

VAD SÄGER KUNDERNA OM ISAB GROUP?
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