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BLIKKENSLAGER
Ulstein AS Blikk og Ventilasjonsentreprenør har siden starten i 1961 levert kvalitet og 
solid håndverk. Vårt arbeid kan du se på utallige av landsdelens fasader og tak.
Under ledelse av blikkenslager-mester Helge Ulstein har vi i dag 37 fast ansatte, 
i tillegg til innleid arbeidskraft. Vi har et nært samarbeid med videregående skole og 
har til enhver tid lærlinger. Du finner oss på Tjønnvold industriområde i Vennesla.

 
Vi har drevet med utvendig blikkenslagerarbeid siden starten i 1961, og dette er derfor 
ett av våre kjerneområder. Båndtekking av tak og vegger, fasadekledning med profilerte 
plater og kassetter. I tillegg setter vi opp takrenner, nedløp og alle typer beslag.

Ulstein AS Blikk og Ventilasjonsentreprenør produserer alle typer beslag. Takhatter, 
pipebeslag og lignende. Vi holder oss godt oppdatert, og benytter topp moderne utstyr 
og maskiner. Verkstedet har fast bemanning, noe som gjør at vi kan drive effektivt, 
og levere på kort tid.

VENTILASJON
God ventilasjon er viktig for alle bygg. 
Vår ventilasjonsavdeling er total-
leverandør og installerer ventilasjons-
systemer i boliger, i tillegg til kanal-
arbeider i store og små bygg. 
Vi setter også opp sponavsug og 
følger opp med reparasjon og service 
i ettertiden.



SOLSIDEN (RONA)

PRIVATBOLIG

TANGEN

AQUARAMA

KRISTIANSAND INTERNASJONALE SKOLE



Våre ansatte har lang erfaring og de rette 
kvalifikasjonene for å gjøre en best mulig jobb.

PERSON

Justyna Røinås
Daglig leder
975 70 218
justyna@norgespersonal.no Tjønnvoll, 4700 Vennesla

Honorata Kmiecik
Rådgiver
400 96 069
honorata@norgespersonal.no

Kontakt oss for en uforpliktende prat:

Rørleggere
Blikkenslagere
Ventilasjonsmontører
Jernbindere
Gulvleggere
Bygningsarbeidere
Forskalingssnekkere

Vi leverer kvalifisert personell 
innenfor alle byggfag:

Vi har kjente kunder og entreprenører på kundelisten, små og store. 
Vi presenterer gjerne referanser fra noen av våre tidligere lokale oppdrag.

Tømrere
Sveisere
Snekkere
Elektrikere
Montører
Malere
Murere

Lindab
Vi forenkler byggingen

Leverandør av blikkenslager-  
og ventilasjonsprodukter.  
Se lindab.no for mer informasjon.

HUNSFOS

Alt du trenger,
gjort enkelt

Hunsfos Byggsenter
Hunsfos Næringspark - Vennesla | Tlf: 38 15 55 56

F R E M T I D E N S  I N D U S T R I P A R T N E R

 Vi har 
materialene!

w w w . a s t r u p . n o

Aluminium - Lakkert Aluminium
Titansink - RF Slipt - Kobber

Vi ordner med tegninger og komplett søknad

www.byggnystol.no

Nybygg | Tilbygg | Reparasjon

Metall Bygg AS
Mjåvannsveien 72 C
4628 Kristiansand

NÆRINGS- OG LAGERBYGG

www.metallbygg.no

Villavent® boligventilasjon
Villavent® boligventilasjon

Villavent® boligventilasjon

Villavent® boligventilasjon



Ulstein Blikk og Ventilasjonsentreprenør
Tjønnvoll

4701 Vennesla

www.ulsteinas.no | post@ulsteinas.no | Tlf: 381 55 127

www.flaktwoods.no | Tlf: 22 07 45 50

SPESIALISTER INNEN
 INNEKLIMA OG VENTILASJON

we bring  air to lifebett
er


