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FÖRETAGS PRESENTATION
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OM FÖRETAGET

«MESAKO» GRUNDADES I FEBRUARI 1997 I LETTLAND.

MESAKO arbetar med konstruktion, installation, underhåll och driftsättning av VVS-system, panncentraler,
naturgasledningar, gasol, samt vatten och avloppsanläggningar. Vi har vår egen installationsavdelning,
konstruktionsavdelning, driftsättning och underhållsavdelning samt ett team av kalkylerare och
dokumentationsingenjörer.
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UTBILDNING OCH CERTIFIKATER

- ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004

- Säker Vatten

- Auktoriserad gas annläggninsaföretag kat. 1 – 4

- Heta arbeten

- Bas-U, Bas-P utbildning

- 2G ENERGIETECHNIK (Tyskland) certifikat av CHP station service och underhåll

- VIESSMANN (Tyskland) driftsättning och underhåll av pannor

- CHAPPEE (Frankrike) installation och driftsättning av pannor

- GUILLOT YGNIS (Frankrike) installation och driftsättning av pannor

- BUDERUS (Tyskland) installation och driftsättning av pannor

- NU-WAY (GB) (Italien) installation och driftsättning av brännare samt underhåll

- PREISS & CO (Österrike) gjutjärnsrör

- Kvalitetsintyg från ARMSTRONG Isoleringsarbeten

- Certifikat för installation av dubbel inneslutningsrörsystem 

- Certifikat i UPP-systemet (för bränsleanläggningar) övervakning
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KUNDER
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BOLAG

“Mesako” AB – jobbar med samarbetspartners inom Sverige.
“Mesako Serviss” - service och underhåll av pannhus och mekaniska system. Dygnet runt
jour tillhandahålles. I dagsläget har “Mesako Serviss” underhållsuppdrag för mer än 100
pannhus i Lettland.
“Mesako Engineering ” - arbetar med projektering av panncentraler, industrianläggningar,
VVS och STYR system konstruktion och driftsättningar. Projektering av avgas ljuddämpare för
reservkarft och panncentraler.
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ENFARENHET INOM INDUSTRIELA PROJEKT

Byte av Panna 2 and 3 – Varberg sjukhus (Varberg, Sweden). Projektering, leverans montage och
driftsättning av pannor med effekt 2 x 7MW . Beställare Varberg Energi AB.

Ombygnation av panncentral i Ormen Långe, Svappavaara. Projektering, leverans montage och
driftsättning av olje panna med effekt 1.3MW . Beställare KirunaBostäder AB.

Projektering, leverans, montering, driftsätning och serviss av naturgas cogeneration panncentral med
elektriskt effekt 600 KW i sport arena Riga, Latvia. Montage med inga avbrott av VA- och
värmedistributionen. Beställare ’Arena Coogeneration’ Ltd.

Projektering, installation och drifsättning av nya ängpanna och DN300 ledningar (250oC, 9 bar) och
ombyggnad av 25 t /h ångpannas dual bränsla (gas / olja) brännare. Thermo Electric Power Station TEC2
Riga, Lettland.
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ENFARENHET INOM INDUSTRIELA PROJEKT

Naturgas kraftvärmecentral (Riga, Lettland) – montage av anläggningar (Danstoker panna
(12 MW) och två Caterpillar motorer (varje 6 MW).

Kraftvärmecentral med två gas motorer (varje 4 MW) och en reserv hetvattenpanna
Viessmann (7.8 MW). Totalentreprenör, montage av anläggningar. Beställare ’BK Energy’ och
’E&Communication’ (Daugavpils, Lettland).

Ombyggnation och montage av värme återvinningssystem (med totalt effekt på 5.4MW) på
träproduktions fabrik ’Latvijas Finieris’ (Riga, Lettland).

Naturgas panncentral i ’Riga Shipyard’. Projektering och montage av anläggningar och två
Ygnis pannor (5 MW) (Riga, Lettland).
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ENFARENHET INOM INDUSTRIELA PROJEKT

Dalkia Latvia (Cesis, Lettland). Renovering av stadens värmecentral med totalt effekt på 56 MW. Det
inkludera montage av naturgas panna Viessmann Vitomax-200 (7.8 MW) och helt renoverad panncentral
med effekt av 5.4 MW.

Flispancentral med effekt av 2 MW. Totalentreprenör, montage av anläggningar. Beställare ’BK Energy’.

Nya produktions anläggningar för läkemedelsfabrik Grindex. Ånga och värme, vatten och sanitet,
montage av hetvattenpanna Viesmann Vitoplex-200 (7.8 MW).

Termoelektrik central Tec1 (Riga, Lettland). Projektering, leverans och montage av kondens avgas
economizer (10.5 MW) för naturgas panna 116 MW.
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ENFARENHET INOM KOMMERSIELLA OCH BOSTADS PROJEKT

West Side Solna. Nybyggnad av bostadshus med 252 lägenheterna. Installation av Ventilations och STYR
system. Avtal ABT06.

Metronomen. Nybyggnad av bostadshus med 188 lägenheterna och Förskola. Installation av VS och
Ventilations system. Avtal ABT06.

Kv Hörnan, Solna. Kontorsnybyggnad. Installation av VS-, Kyl- och Ventilations system. Totalyta 18 000
kvm. Installation is restaurang och samtliga lokal. Avtal AB04.

KV. Leendet, Hornsberg, Stockholm. Nybyggnad av bostadshus med 225 lägenheterna och förskola med
samtliga lokaler. Projektering och installation av VS system. Avtal ABT06.

KV. Marsken, Silverdalls Kulle Etapp 1&2 (Stockholm, Sverige). Nybyggnad av bostadshus med 118
lägenheterna – Vent och VS-system installation. Avtal AB04.
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ENFARENHET INOM KOMMERSIELLA OCH BOSTADS PROJEKT

Herrestaskolan i Barkarbystaden (Järfälla, Sverige). Nybyggnad av skolan för 400 barn med tillgång till
idrottshall, bibliotek och eget tillagningskök. Totalyta 7 500 kv.m. VS-system installation. Avtal AB04.

Galamiddagen & Banketten Stora Sköndal (Stockholm, Sverige). Nybyggnad av bostadshus med 170
lägenheterna med LSS-boende. Vent och VS-system projektering och installation. Avtal ABT06.

Hornslandet, Norra Djurgårdsstaden (Stockholm, Sverige). Nybyggnad av bostadshus med 154
lägenheterna och COOP affären. VS-system installation. Avtal AB04.

Lidingö Stadshus. Installation av VS och KYL system. Avtal AB04.
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ENFARENHET INOM KOMMERSIELLA OCH BOSTADS PROJEKT

Två tvillings torn med hotel, kontor och lägenheterna ‘Z-Towers’. Koordination och montage av alla
system (utom EL).

USA ambassaden (Riga, Lettland) –montage av alla anläggningar och pannhus (effect 2.5 MW). Kund
„AICI-SP” Ltd. (USA).

Panorma Plaza, två (26 och 30) våningar bostadshus med shopping center (Riga, Lettland). Montage av
undercentral, värmesystem, tappvatten och daggvatten system.

Rietumu Capital Centre byggnad (Riga, Lettland) – montage värme, tappvaten, kyl och ventilation
system. Montage av panncentral (totalt effekt 1,9 MW) med två REMEHA GAS ECO pannor.

Bank byggnad CITADELE (Parex Bank) (Riga, Lettland) – montage av VS och KYL system.

Latvian State Revenue Service , byggnad för Skatteverket. Montage av VS system. Totalyte 50`000 kv.m.
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VERKSAMHETSOMRÅDE

“Mesako” erbjuder konkurrenskraftiga priser för pannhus, mobil panncentraler /
värmeanläggningar (kompetens inom olika typer av bränslen), CHP (combined heat power
station) och mek/el automatisering, VVS-, Kyl- och Vent- konstruktion och service/underhåll.

“Mesako” kan bjuda på tillverkning av olika prefabricerade lösningar t.e. fjärrvärme, fjärrkyla
undercentraler, STYR och kraftskåp, shuntgrupper osv.
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Kontakt

Martins Melks
Mob: +46 (0) 739 23 01 69
E-mail: martins@mesako.se

Web: www.mesako.se

Kontor:
Lingvägen 198, 123 61 Farsta


