


Borg-Bygg AS er en av Norges
største entreprenører innen tak
og fasade. Bedriften består av en
liten, men effektiv administrasjon
og i overkant av 30 kvalifiserte 
montører.
Samtlige montører har gjennomført
bedriftens internopplæring og
kvalitetskontroll, og de fleste har 
i tillegg kurs og sertifikater for lift, 
anhukning, varmearbeider, 
førstehjelp og sikring. 

Prosjektene prosjekteres og 
tegnes i stor grad på huset, og med
egen produksjon på samme adresse
leveres prosjektene raskt ut til
kunder og samarbeidspartnere.

Borg-Bygg AS har et solid renommé
som en fleksibel og pålitelig aktør,
der prosjektene overleveres til avtalt
tid og pris. Bedriften leverer alt fra 
store lager og logistikkbygg, til 
mindre kontorer, butikker og 
kombinasjonslokaler.

Kundemassen har vært stabil i både
høy- og lavkonjunkturperioder, og
Borg-Bygg AS opplever i dag en sunn
og positiv vekst der stadig flere nye
oppdragsgivere kommer til.
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Kronos Titan - Øra Fredrikstad

Våler Næringspark

Deltagruppen - Sarpsborg



Unil i Våler er Norges 
høyeste fryselager. 
Bygget rager 35 m 
over bakken.

35
m

• 22 000 m2 elementer
• 15 000 lm beslag
• 10 000 m2 tak



VINK NORWAY AS 
Fasadekledning og lysfelt

www.vink.no

Din leverandør 
av verktøy og 
festematriale

Manstad Norge AS - manstad.no

Øraveien 23 -1630 Gamle Fredrikstad

post@manstad.no - Telefon: 99 50 22 22

verkTØy For Murere - MAlere - elekTrikere - SNekkere - TAkTekkere - rØrleGGere

Norbygg - Fredrikstad

Norbygg - Fredrikstad

TrioVing - Ski



IPN paneler til 
tak og fasade

Innovation | Service | Support

Kingspan AS
Grålumveien 125, 1712 Grålum
t: +47 69 14 44 00  Email: info@kingspan.no  www.kingspanpanels.no
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Det ligger i 
  detaljene

Henriksen Brensel - Fredrikstad

Coop Obs bygg - Ski

Unil Asko - VestbyBrennes Auto - Moss



Elixia - Sarpsborg

Posten - Alnabru



Transcom
Vegger i bindingsverk og flotte blikkenslagerarbeider.
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HVORFOR BYGGER IKKE ALLE 
MED PAROC® ELEMENTER?
PAROC elementløsninger er et pålitelig alternativ i alle tilfeller der 
det kreves brannsikre konstruksjoner for å beskytte liv og eiendom. 
PAROC®-elementene er ubrennbare (A2), de genererer svært lite 
røyk og giftige produkter (s1), og de danner ingen brennende 
dråper (d0).

Konstruksjoner med innebygd sikkerhet

Vil du vite mer om de brannsikre PAROC®- elementene?
Scan QR-koden for mer informasjon på PAROC.NO



Arval leverer markedets bredeste 
utvalg innen profi lerte stålplater 
og sandwichelementer
post@arcelormittal.no

Tip Trailer - Vestby

Stamsaas - Fredrikstad16 montasjeteam
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GREÅKER BILKONTROLL AS
MEKONOMEN BILVERKSTED

VI GJØR DERES 
HVERDAG ENKLERE

TLF: 69 14 45 22
POSTMASTER@GREAKERBILKONTR.NO

Vi utfører det 
elektriske arbeidet!

Stabburveien 24 | 1617 Fredrikstad

www.krel.no

Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad · Tlf: 69 31 58 00
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Våre samarbeidspartnere:

Vi i Borg Bygg AS bestreber oss hele tiden på å levere optimalt resultat, 
og en viktig del for å oppnå dette, er riktig valg av samarbeidspartnere. 
I denne brosjyren vil noen av dem presentere seg. 

Vi takker for et godt samarbeid gjennom flere år, 
og ser fram til fortsettelsen.



Borg-Bygg AS
Tomteveien 47, 
1618 Fredrikstad

69 35 12 70p

H

www.borgbygg.no

En fasade er byggets ansikt og skal gi et viktig signal overfor omgivelsene. 
Vi skreddersyr akkurat den løsningen du er ute etter.


