


INTERIØR
Boligens mest kostbare rom bør 
aldri overlates til annet enn fagmenn. 
Derfor er kjøkken- og badrehabilitering 
en stor del av vår portefølje. Med 
alle dokumentasjoner og papirer, 
kan dette utgjøre store forskjeller i 
verdivurderingen ved eventuelt salg av 
bolig i etterkant. Og selvsagt gir det deg 
som bruker av disse rommene, en god 
følelse på at alt er forskriftsmessig utført 
og trygt og godt å bruke. 

FASADE
Vårt spesialområde er fasade-
rehabilitering og vi har lang erfaring 
med mur, puss og maling av bygårder 
og større boligkomplekser. I tillegg 
har referanselisten blitt lang på både 
opparbeidelse av uteområder og 
takentrepriser.   

OM OSS
Malermester Petter Brodahl ble etablert 
1994. Basen finnes i Bærum, men vi 
utfører arbeid over hele Oslo - Akershus - 
Buskerud - Vestfold. Vi har også et kontor 
på Frogner i Oslo. 

Malermester Petter Brodahl utfører 
alt innen rehabilitering, innvendige 
og utvendige malerarbeider, fasade-
rehabilitering, etterisolering av fasader, 
murpuss - flisarbeider, snekker og 
tømrerarbeider. Vi har samarbeidspartnere 
innen de fleste håndverksfag som kan bidra 
hvis det skulle være nødvendig. Vi tilbyr våre 
kunder et vidt spekter av tjenester innenfor 
håndverksfaget – hvor høy grad av personlig 
service og oppfølging er en selvfølge.

Vårt mål er til enhver tid å være et innovativt 
og kreativt malerfirma slik vi har vært de 
siste årene. Vår filosofi er å tenke nytt ved å 
se oppdraget i helhet med farge, lys og form. 
Samtidig prøver vi å utnytte vår erfaring og 
lekelyst innen faget til å skape det unike.                

Adr Briskebyveien 86, 02590 OSLO / Mobil 90 18 16 80  
Email petter@brodahl.as  / Web www.brodahl.as



Vi utfører alt som kan gjøres 
med gravemaskin

Tlf.: 913 33059 // post@graver1.no 
www.graver1.noMail: stein@melbavvs.no  //  Tlf: 900 46 534

Adr:Tvetenveien 30B, 0666Oslowww.dittinterior.no

BOLIG REHAB TILBYGGNÆRING

Lilleakerv. 48, 0284 Oslo    •    messel@lysakerelektriske.no

22 73 08 50
DIN ELEKTRIKER I 
OSLO OG BÆRUM

www.nelfo.no

Adr Briskebyveien 86 
02590 OSLO

 

Mobil 90 18 16 80
Email petter@brodahl.as
 

Org. nr.  912 318 400
Web www.brodahl.as
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E-post: paul@membranmannen.no Mobil: 90015015 Nettside: www.membranmannen.no

...SOM HOLDER TETT

membran i våtrom, på terrasser og på tak.Utfører alt av

Våre 3 avdelinger ligger strategisk plassert og vi åpner tidlig om morningen.
Vi vet nemlig at effektivitet og tilgjengelighet er avgjørende. 

• Best i byen på listverk       • God service       • Medarbeidere med fagkunnskap

kvalitet     er     vi ktig
- det er også lokalisering og tilgjengelighet

VÆKERØ:
Drammensv. 200

STORO:
Vitaminv. 5

ABILDSØ:
Enebakkv. 292

Tlf. 23 39 36 00  •  www.thaugland.no

Åpent mandag - fredag 06:00 - 17:00

Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

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

www.konstruktiv.no

›› TA KONTAKT MED OSS FOR ET UFORPLIKTENDE PRISTILBUD!

NOEN AV VÅRE TROFASTE LEVERANDØRER:


