
Rogn Bygg og Anlegg AS
Tlf 900 43 725 | 468 33 988

www.rognbyggoganlegg.no



KVALITET I ALLE LEDD
ALLSIDIG TØMRER MED LANG ERFARING

Vi i Rogn Bygg og Anlegg AS tilbyr ny-
bygg, tilbygg og restaurering, samt at vi 
har spesialkompetanse på brygger.

Vi har lang erfaring innenfor bygge- 
bransjen. Siden oppstarten har vi ikke hatt 
en eneste reklamasjon eller klage.  
Vi har flere faste kunder, og ønsker at alle 
våre kunder skal være fornøyde med det 
arbeidet vi utfører for dem.

Skal vi lage ditt nye drømmehjem?  
Vi holder til i Bamble, samtidig tar vi også 
gjerne oppdrag i Kragerø, Porsgrunn og 
Skien kommune.

Vi fører opp nøkkelferdige nybygg, og 
kunden slipper å tenke på bygge- 
prosessen – vi tar oss av alt.

Som om ikke det var nok, har vi også 3,5T 
gravemaskin og minidumper. Dermed kan 
vi ta mindre entrepenøroppdrag, samt at 
vi kan ta små fraktoppdrag i skjærgården 
og sjøen, f.eks. frakt av avfallscontainere.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

Adresse: Elvikveien 53, 3967 Stathelle | Tlf: 900 43 725 | Email: fred@rognbyggoganlegg.no  

www.rognbyggoganlegg.no



Vi hjelper gjerne til med tegninger og byggesøknader

www.rognbyggoganlegg.no



Kontakt oss
Har du spørsmål? Ta gjerne 
kontakt med oss for en hyggelig fagprat. 
Vi kan gi deg en uforpliktende befaring med et 
prisoverslag på jobben du ønsker utført .

Åpningstider:
Man - fred 07.00 - 17.00 og Lør 09.00-14.00

Rugtvedt Byggsenter
Fagfolk sørger for FAGHANDEL!

Følg oss på Facebook!Tlf: 35 96 05 55
Adr: Omborsnesveien 7

Fred Arve, daglig leder
E-post: fred@rognbyggoganlegg.no
Tlf: 900 43 725

Trond Bjørnsen, faglig leder
E-post: trond@rognbyggoganlegg.no
Tlf: 468 33 988
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Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

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

www.konstruktiv.no

GRENLAND  
CONTAINER SERVICE AS

Tlf: 95 87 37 33


