


VI BYGGER BEDRE
Og det har vi gjort siden 1994. Vi er overbevist om at vår suksess skyldes en genuin interesse for faget så vel som 
et utrettelig ønske om å finne den beste løsningen for hver enkelt kunde. Alle våre oppdragsgivere har ulike ønsker 
og behov. Vi vil alltid ha nær kontakt med deg som kunde, så vi kan levere på dine premisser. Våre nær 40 ansatte 
kommuniserer godt og vi har korte beslutningsveier. La vår lange erfaring, ydmykhet og fleksibilitet bygge din 
drømmebolig eller næringsbygg. Til avtalt tid og pris. Vi holder til i Sandefjord, og tar oppdrag i Vestfold og fylkene 
omkring. Ved behov tar vi selvsagt oppdrag i andre regioner.

Vår stab har allsidig kompetanse, som inkluderer både ingeniører, forskalingssnekkere, tømrere, murere og 
sveisere. Vi påtar oss alle typer byggeoppdrag innenfor disse fagområdene. Vi tilbyr også nøkkelferdige bygg ved 
hjelp av håndplukkede samarbeidspartnere. Vi stiller like strenge krav til våre samarbeidspartnere som vi gjør til 
oss selv, nettopp for å leve opp til våre ambisjoner om et sluttprodukt vi kan være stolte av. For våre kunder betyr 
det en enklere saksgang, en raskere byggetid og ikke minst; kvalitet på alle nivå. 

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud.                                Forsidebildet: Midtåsen Skulpturpark Sandefjord.
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Holmlia stasjon, Østfoldbanen ved Oslo. Folkeuniversitetet, Sandefjord.

Utenlandsterminalen, Sandefjord Lufthavn Torp.

Leilighetsbygg Sandarveien 4, Sandefjord.

Kontrolltårnet, Sandefjord Lufthavn Torp.



Unicon er med der fremtiden formes og bygges. Fordi betong har unike egenskaper som gjør 
det enkelt å bygge med ambisjon og tilfredsstille tøffe krav med hensyn til miljø, sikkerhet, 
holdbarhet, vedlikehold og arkitektonisk utforming.

Betong når det trengs smarte og fremtidsrettede løsninger.
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Miljøsertifisert iunico.no
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VI UTFØRER ALT INNEN 
MALING, TAPETSERING, 
GULV- OG FLISLEGGING

Bemanning til byggebransjen

TLF 958 21 678

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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Utenlandsterminalen, Sandefjord Lufthavn Torp.


