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Om oss
Bach Johansen AS er Larviks eldste 
og største maler- og byggtapetser-
mesterfirma. Vi leverer tradisjonelle 
håndverkstjenester som maler-/
byggtapetserer- og flisarbeider, 
men har også blitt en betydelig 
aktør på interiørmarkedet. Her 
finner du både engasjerte 
håndverkere og interiørkonsulenter 
som mer enn gjerne bidrar til å gjøre 
dine ideer til virkelighet. Dette er 
stedet som tar deg som kunde – 
proff eller privat – fra a-å i hele 
prosessen, enten det er nybygg 
eller et rehabiliterings- eller 
oppussingsprosjekt. 



Butikken
I butikken på ca 800 kvm, 
møter du høy produktkunnskap - 
enten det handler om tepper, 
gulv, parkett, maling, gardiner 
eller andre tekstiler. For et 
optimalt resultat, veileder vi mer 
enn gjerne slik at de produktene 
vi selger benyttes på korrekt måte.

Vi gjør også hjemmebesøk og tar 
oppgaver innen interiørstyling. Innen 
tekstil formidler vi både syerske og 
møbeltapetserer.

Jan Håkon Næss
Butikksjef/Mob 920 60 793
butikk@bachjohansen.no

Ann Christin Larsen
Interiørkonsulent
Mob 479 76 631
post@bachjohansen.no

Eva Lindhjem
Interiørkonsulent/Mob 920 11 769
post@bachjohansen.no



Håndverks-
avdelingen
Håndverkerne våre er oftest å se på 
prosjekter innen nybygg og rehabi-
litering – både i privat og offentlig 
sektor. Flere byggmestere bruker 
våre tjenester innen maler- og  
tapetserfaget, tepper og gulv, samt 
flislegging. Vi er også oppdaterte på 
epoxy som stadig benyttes mer og 
mer. I tillegg er vi sentrale aktører 
på større prosjekter, der kundene er 
større utbyggere innen privat- og  
offentlig næring. Vi påtar oss gjerne 
           prosjektstyringen og 
              koordinerer prosjektene 
        med alle involverte 
           håndverkstjenester.

Bent Pihl Nilsen
Daglig leder/Mob 934 63 193
bent@bachjohansen.no

Lars Pihl Nilsen
Prosjekt/administrasjon/salg
Mob 934 63 181
lars@bachjohansen.no

Wiktor Marek
Formann/Mob 934 63 186
wiktor@bachjohansen.no



Avd. Sandefjord
-Hågasletta 2, 3236 Sandefjord
Avd. Larvik
-Lågaveien 1, 3261 Larvik

Tlf: 908 97 195 - arve@flisdekor.no

Proffenes førstevalg!

Velkommen

Stolt leverandør av:
• Listverk
• Nisjer

• Belysning
• Søyler

• Rosetter
• Stukkatur

Besøk oss gjerne på Hågasletta 2 - 3226 Sandefjord

www.oracdecor.com︱www.byggdekor.no︱www.decodeck.com
Tlf: 405 50 007 - mats@byggdekor.no

Vedlikeholdsfritt terassegulv

Her er et knippe av våre 
samarbeidspartnere:

www.faugstad-elektro.no
Telefon 33 16 38 00

Sophus Buggesvei 46, Larvik
Tlf: 33 11 52 20

post@flisesentervestfold.no

Alt innen flis og tilbehør

www.flisesentervestfold.no



Alt innen elektro, lys, stikk, varme, 
enøk og brannforebyggende el-kontroll 

bolig og landbruk.

mail: rune@haru.no І tlf: 90936756

Alle våre nybygde leiligheter er 
moderne, lettstelte, med heis, 

garasjeplass og balkonger. Gårdsrom 
med lun atmosfære. Nærhet til byens 

mangfoldige tilbud.
Noe som passer for deg? 

Kontakt Roger Strøm, mob. 901 65 777 
eller mail roger@inter-eiendom.no

Vi bygger nye flotte leiligheter 
i Larvik og Sandefjord. 

Bo godt med Inter Eiendom AS
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PEDER HAAKESTAD AS
Elvevn. 142, 3271 Larvik
Tlf: +47 33 16 38 38
mail@haakestad.no
www.haakestad.no

UTLEIE AV BYGG- OG ANLEGGS UTSTYR

Utleie av stillaser, lifter, minigravere
og diverse utstyr for bygg og anlegg.



Nansetgata 16
3256 Larvik
Tlf: 33 13 94 50


