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hva gjør vi?
Vi utfører byggeoppdrag for privatpersoner og bedrifter. Med vår allsidige kompetanse kan vi 
utføre alt bygningsarbeid fra tilbygg og garasjer til nye boliger og hytter. Vi tar på oss jobber 
innen renovering av boliger og næringslokaler, og utfører renoveringsarbeid fra kjeller til tak 
på en fagmessig måte. 

Trenger du hjelp med avretting av kjellergulv, gulvlegging med flis, parkett eller belegg, eller 
isolering av gulv, vegger og etasjeskiller så må du ta kontakt med oss. Vi monterer panel, plate og 
gips på vegger, skifter himlinger, bytter og tilpasser dører og vinduer, og reparerer og skifter tak. 
Samt mye mer. Ta kontakt med oss, vi tar jobben!

OM OSS
Nicu Construct AS ble stiftet i 2014. Vi har per dags dato mange utførte oppdrag og fornøyde 
kunder i Tromsø og omegn. God erfaring med utfordrende og krevende arbeid har gitt oss 
kunnskapen til å utføre en jobb sikkert, og med god kvalitet.

Vi ønsker alltid å kunne formidle et godt og variert tilbud av tjenester og sammen med 
solide og kvalitetsdyktige samarbeidspartnere har vi kapasitet til å utføre både små og store 
prosjekter innen en rekke fagområder.

I et konkurransedyktig marked, er vår fremste målsetting å utføre ulike typer arbeid med god 
kvalitet og fornuftig pris.

Vi tar 
jobben!

Skattørvegen 40, 
9018 TROMSØ
KONTAKT OSS

Tlf: 920 30 783
post@nicuconstruct.no
www.nicuconstruct.no

Nicu Construct i Tromsø har lang erfaring med å 
leverer tjenester av høy kvalitet innen bygging, 
muring, vedlikehold, restaurering, hagearbeid 
og snømåking. Vårt mannskap består av mange 
faglærte og erfarne håndverkere med bred 
kompetanse innen ulike fagområder. 

Byggetjenester

Rehabilitering

rørleggertjenester

transport

hagearbeid

stein og mur

snørydding

maling

Vi utfører:

Foto: Bjørn Joachimsen



Stakkevolln. 15
Tlf: 77 65 97 00

www.neumann.no
www.kampanje-neumann.no

idé TTlf : 77 65 97 00

HÅNDVERKERAVTALENByggebransjens 
foretrukne avfallspartner

www.perpetuum.no

Skattøravegen 44  |  77 67 98 00  |  tromso@harila.no

Ny eller 
brukt bil? 

Utvalget finner 
du hos oss!

www.traasdahl-as.no

T: 77 67 40 00   E: tromso@bergersenflis.no
Ringvegen 9, 9018 Tromsø

Kvik Tromsø Stakkevollveien 33  Tlf. 77 69 97 10
www.kvik.no

Skattørvegen 40,  9018 TROMSØ
Tlf: 920 30 783
post@nicuconstruct.no
www.nicuconstruct.no

Stian Pedersen
Daglig leder

Tlf: 907 60 044
stian@nicuconstruct.no


