
LA OSS BYGGE DIN 
DRØMMEBOLIG



Før og etter restaurering.

har vi nok av og deler de gjerne med deg. Vårt mål er at du skal leve godt i 
din bolig i mange år fra ferdigstillelse. Etter å ha jobbet i bransjen i over 30 
år har vi lært mye om hvilke bygg og planløsninger som fungerer best for 

ulike kunders behov. I samarbeid med deg finner vi den beste løsningen for valg av materialer, 
kjøkken, vinduer, dører, isolasjon eller badromsinnredning. Dine behov blir tatt på alvor, enten 
du ønsker et stort eller et lite byggverk. Vår kunnskapsrike selger loser deg gjennom start- 
fasen, så du kan være trygg på at riktige valg blir tatt fra dag èn.

kan vi ordne for deg, ved hjelp av vår dyktige og løsnings- 
orienterte tilknyttede arkitekt. Arkitekten sørger for 
at idéene vil fungere i praksis, og vil ha fokus på både 

funksjon og design. Alle våre ferdighus er arkitekttegnet.

er vår hovedaktivitet. Vi har siden 1980 bygget store og små boliger, 
garasjer, hytter så vel som fritidsboliger. Alt etter gjeldene forskrifter 
selvsagt. Ved hjelp av våre faste og begavede samarbeidspartnere 

innen VVS, elektro, maling og kjøkkeninnredning for å nevne noe, kan vi også levere nøkkelferdig 
bygg om du skulle ønske det. Du blir uansett inkludert i prosessen, for vi mener at tett kontakt 
og god kommunikasjon med deg som kunde gir det aller beste resultatet. Vi har dessuten egne 
tomter prosjekterte til boliger for salg, og bistår deg gjerne med å finne den beste lokasjonen 
for din drømmebolig.

og rehabilitering kan du trygt engasjere oss 
til. Vi stiller opp på alt fra mindre prosjekt 
som utskifting av vinduer til totalrenovering 

av mindre og større bygg, og vi sørger selvsagt for at den opprinnelige stilen ivaretas.

som leverer varene hver dag. 
Ess Bygg er en solid familie- 
bedrift med like solide med- 

arbeidere. Tømrerne har selvsagt svennebrev og vi har i tillegg en ingeniør og et par lærlinger med 
på laget. Våre tømrere har erfaring med all slags moderne tømmer- og trearabeid. Alle ansatte i Ess 
Bygg har fokus på å bygge robust og varig kvalitet, og er like opptatte av detaljene som helheten.

til kommunen er kanskje ikke den morsomste delen av 
en byggeprosess, men den må til. Vi har full oversikt over 
de til enhver tid gjeldene lover og regler, og tar gjerne på 

oss deler av eller hele prosessen om du heller ønsker å ha fokus på slikt som valg av innredning 
og farger til din nye bolig. 

ESS-BYGG AS ❘ Holbergs gate 34, Stavanger ❘ Tlf 51 50 24 50 ❘ post@ess-bygg.no ❘ www.ess-bygg.no

Kom gjerne innom oss for en kopp kaffe og en uforpliktende byggeprat!



VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

BBernåsbakken 36 • 3032 Drammen • Tlf 32 88 90 90 • www.konnerudror.no

Konnerud rør As

Vi gir deg det ypperste!
Kvalitet er en varig verdi. Du ser og opplever den, 
kjenner den igjen når det er skikkelig gjort. Våre holdninger, 
vårt arbeid og måten du blir fulgt opp på, skal være en sikker 
preferanse på at du har valgt kvalitet.
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Konnerud rør As

Vi gir deg det ypperste!
Kvalitet er en varig verdi. Du ser og opplever den, 
kjenner den igjen når det er skikkelig gjort. Våre holdninger, 
vårt arbeid og måten du blir fulgt opp på, skal være en sikker 
preferanse på at du har valgt kvalitet.

Nymansveien 117 B, 4014 Stavanger
Tlf 910 00 083 | Email post@alfaror.no
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Sivblomstien 2, 4017 Stavanger
Tlf 51 58 36 15

C&M 
Forskaling AS

Vi leverer innvendige trapper 
i tre til alle typer boliger

www.hafrsfjordtre.no

VI ER TOTALLEVERANDØR  
AV BYGGEVARER/TRELAST

Salg  
Stanley Møskeland

Tlf: 483 14 955
stanley@birkelandbruk.no

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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