


Murerfirma Berge & Gjertsen AS ble etablert i april 2009 
av Kjetil F. Berge og Oddbjørn Gjertsen, og ble mester- 
bedrift i 2011.

Vi har en solid posisjon i markedet, og jobber alltid med 
å være et foretrukket alternativ i markedet. 

Fra 2013 har vi hvert år blitt kåret til gasellebedrift av 
Dagens Næringsliv®.  Dette gir oss motivasjon til å fort-
sette vårt arbeid, som har gitt oss gode referansejobber, 
etterlate gode inntrykk, og fortsatt opprettholde vårt 
gode renommé. 
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Vi har lang erfaring med både flislegging av bad, haller, trapper 
og kjøkken. Vi har egen pumpe for gulvavretting, så vi utfører 
også avretting av gamle gulver og avretting på nye spongulv 
slik at det kan legges flis der du i dag har tregulv. 

Skal du ha varmekabel på gamle eller nye gulver? Ikke noe 
problem, vi hjelper deg gjerne med å finne elektriker slik at vi 
kan støpe kablene ned etter at elektrikeren har gjort sitt.

Uavhengig om du bygger nytt eller skal pusse opp – vi utfører 
arbeidet med høy kvalitet. 

FLISLEGGING
FIKSER VI



Vi har solide kunnskaper om sikkerhet ved montering av ild- 
steder og gjennomfører slike oppdrag gjennom hele året. 

MONTERING
AV ILDSTEDER



Vi legger naturstein på støpte plattinger, trapper, piper og peiser.  
Vi har lang erfaring med arbeider innen granitt og skifer.

Berge & Gjertsen utfører selvfølgelig også betongarbeider. Både 
støp av støttemurer, trapper og betonggulv for hus og garasjer.

SKIFER

BETONG-

OG NATURSTEIN

ARBEID



BETONG-

Som mesterbedrift vet vi viktigheten av å bruke fagkyndige 
håndverkere. Våre mål og visjoner er alltid at vi gjør alt vi kan 
for å innfri dine forventninger til oss. Vi sikrer dokumentasjon 
på fagmessig utført arbeid. 

Siden oppstarten har vi opparbeidet oss et svært godt nettverk 
av dyktige håndverkere som kan bistå i arbeidet med dine opp-
dragsønsker. Vi kan koordinere rørleggere, elektrikere, tømrere 
og malere etter avtale. 

Samtidig med vår fagkunnskap, er vi opptatt av å bygge relasjo-
ner, til både andre fagkyndige, men først og fremst våre kunder. 
Vi vet at vår solide, svært brede og varierte erfaringer med mur, 
betong, flis, gulvavretting, naturstein og ildsteder har vært med 
på å gjøre oss til en anerkjent mesterbedrift i større og større 
deler av vår region. Vi vet også at vår anerkjennelse kommer av 
våre positive relasjoner med våre kunder. 

«Vi er her for deg» og vi skal gjøre alt vi kan for å innfri dine 
forventninger til oss.

HVORFOR
VELGE OSS?



Carlsen Fritzøe Sandefjord, 
Hotvedtveien 6, 3202 Sandefjord, tlf: 33 48 40 00. 

www.carlsenfritzoe.no

Vår leverandør av 
MURPRODUKTER

Alltid rette gulv med Weber floor outline 60x60.indd   1 9/9/2015   8:50:35 AM

Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no
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LEVERANDØR AV BADEROMSMØBLER:

LEVERANDØR AV RØRLEGGERTJENESTER:



Vi har 39 dyktige håndverkere i staben. Sammen gjør vi alt vi 
kan for at alle byggeprosjekter skal bli en vellykket og hyggelig 
opplevelse for våre kunder.

Med moderne verktøy utfører vi alt fra grovt tømrerarbeide, til 
fi nt innredningsarbeid. Med hjelp av våre samarbeidspartnere 
leverer vi også nøkkelferdige bygg til de som ønsker det. 

Velkommen til oss i Gjekstadveien 5 i Sandefjord!

Etablert i 1989  |  39 fast ansatte  |  Tlf 33 46 38 00  |  
Epost torlf@torolfstenersenas.no  |  Web www.torolfstenersenas.no

Bygg under 
oppføring

Tilbygg bolig

Sertifi sert våtromsbedrift

ALLE TYPER BYGGEOPPDRAG



Hågasletta 2, 3236 Sandefjord
Tel: 33 47 40 46 - Fax: 33 47 77 78 

post@malercompaniet.no

Vi hjelper til med det meste innen 
maling, tapetsering og gulvlegging, 

mulighetene er mange!

www.malercompaniet.no

Vi er hovedleverandør av fliser med tilbehør 
til Berge og Gjertsen AS.

Proffenes førstevalg

Avd. Sandefjord
-Hågasletta 2, 3236 Sandefjord

Tlf: 969 15 027

Velkommen

Vi har et stort utvalg av fliser i alle prisklasser.
Velkommen til en hyggelig prat!

Avd. Larvik
-Lågaveien 1, 3261 Larvik
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