
Ständigt på väg framåt.



När utvecklingen går framåt är vi där och flyttar den.  
Rexab är ett serviceföretag som löser alla tänkbara behov som 
kan uppstå när verksamheter och bohag ska flyttas. 

Ett rent nöje 
Vi gör allt för att vårda dig som kund lika väl som dina ägodelar. 
Ambitionen är att vara ett ovanligt mänskligt serviceföretag i 
flyttbranschen. Det ska alltid finnas en medarbetare som svarar 
när ni ringer och kommer på plats när vi lovar.

Det ska bokstavligt talat vara ett rent nöje att anlita oss.  
Därför ser vi alltid till att vår personal är profilklädda samt att 
fordonen alltid är rena och prydliga.

Ett heltäckande serviceföretag

I samarbete med miljön
På Rexab arbetar vi hårt för att ligga i framkant när det gäller vårt 

miljö arbet. Konkret strävar vi alltid efter den mest miljöbesparande 
flytt- & transportlösningen. Alla transporter planeras aktivt för att 

utföras på effektivast möjliga sätt. 

Samtliga transportuppdrag kan CO2-mätas per körd kilometer 
och vi kan erbjuda våra kunder en miljörapport som visar 

hur just deras uppdrag påverkat miljön.

När verksamheter avvecklas arbetar vi aktivt för att  
hållbart ta hand om alla föremål på bästa sätt. 

Rexab väljer enbart leverantörer och samarbets-
partners som klimatkompenserar och jobbar 

aktivt med miljöfrågor. Själva har vi t.o.m.  
klimatkompenserat vår egen hemsida. 

Visionen är enkel – En renare miljö!

Vi gör allt för att inte lämna ett 
smutsigt fingeravtryck efter oss. Idag 
tankas Rexabs fordonsflotta till största 
del av förnybara bränslen. Inom en 
snar framtid kommer vi att vara 100% 
helt fossilfria – som första flyttföretag!



Inget gick till spillo  
– snacka om Hållbar Återvinning...
Santander Bank och 550 medarbetare på kontoret i Stockholm bytte 
lokalisering anlitades Rexab som helhetspartner gällande flytt av verksamhet, 
montering och avveckling. I samband med flytten fanns ett behov av att bli 
av med äldre möbler. Rexab såg till att utföra detta miljösäkert och hållbart 
på ett imponerande sätt. Tillsammans med sitt nätverk av leverantörer kunde 
merparten av möblerna återanvändas, transportkostnader minimeras och i 
slutändan gick endast en liten del av allt till återvinning.

Ola Tillberg, Santander Bank AB

Ålder, hudfärg eller kön spelar ingen roll. 
Vi låter oss inte begränsas av fördomar 

och ger alla chans att visa vad de går för

Om du frågar oss har vi världens  
bästa medarbetare.

Vi är inte  
vilka som helst

En flytt handlar om så mycket mer än att ta föremål från A till B.  
Rexab erbjuder ett rikstäckande helhetskoncept som gjort oss  
till ett av sveriges marknadsledande flyttföretag.

Våra tjänster
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Det ska vara enkelt att göra skillnad. Därför  
har vi valt att skänka 1 kr för varje flyttkartong  
vi  säljer till Stockholms Stadsmissions arbete  
för utsatta barn och unga.

Flytta med hjärtat

Rexab
STOCKHOLM 08-761 34 00 | stockholm@rexab.se
Besöksadress: Fagerstagatan 19C, 163 53 Spånga

ESKILSTUNA 016-34 44 65 | esakilstuna@rexab.se
Besöksadress: Björksgatan 11, 632 21 Eskilstuna

rexab.se

Totalt sett förfogar Rexab över ca 120 medarbetare och 45 
flytt- & transportfordon.

Huvudkontoret och transportbeställningscentralen finns i 
Stockholm. Dessutom finns Rexab strategiskt representerar 
via lokalkontor, dotterbolag och samarbetsföretag runt om 
hela Sverige.


