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ALLSIDIG BYGGMESTERFIRMA - NYBYGG & REHABILITERING



KVALITET & PUNKTLIGHET
La oss bygge din drømmebolig. Vi i WEM har lang erfaring med å assistere kunder gjennom idéer, råd og 
individuelt tilpassede løsninger, enten du ønsker nybygg eller rehabilitering. 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. Derfor vil vi alltid ha nær kontakt med kundene våre.  
I tillegg til det har vi korte beslutningsveier og særdeles god kommunikasjon internt. For deg betyr det en enklere 
saksgang, en raskere byggetid og ikke minst; kvalitet på alle nivå. 

Vår stab består av både forskalingssnekkere og tømrere. Vi påtar oss alle typer byggeoppdrag innenfor disse 
fagområdene, i tillegg til å sette opp nøkkelferdige bygg ved hjelp av håndplukkede samarbeidspartnere. Vårt 
kontor tilbyr også byggetegninger og rådgivning i planleggingsprosessen. Skulle du kanskje ønske at du hadde 
mer fritid? Overlat gjerne vaktmestertjenestene til oss. Vi tar vare på hus, hytte eller næringsbygg som om det 
skulle være vårt eget.

Vi bygger alt fra funkishus til håndlagde rekkverk ‒ fagmessig og til avtalt tid og pris!                             

 Boliger  //  Tilbygg og ombygging  //  Skoler og barnehager  //  Næringsbygg  //  Kulturbygg  //  Brygger  //  Idrettshaller
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For Mathallen i Tromsø hadde vi fokus på å skape et luftig og høyst funksjonelt lokale ‒ et sted for uforglemmelige matopplevelser.

A



Mathallen i Tromsø rommer nå både restaurant og delikatesseutsalg.

Støyskjerming ved en av Tromsø`s hovedinnfartsveier.

Store, rene flater og solid, varig kvalitet kjennetegner vår byggestil.



Stakkevolln. 15
Tlf: 77 65 97 00

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

idé TTlf : 77 65 97 00

HÅNDVERKERAVTALEN
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Vi er en stolt tegningsportal fra Vårdal 
Arkitekter og tilbyr tegningspakker til 
eneboliger, flermannsboliger og hytter.

www.flexibo.no

Telefon: 77 51 98 00 • www.glassmestereriksen.no 

Innglassing • Interiørglass • Rekkverk

Telefon: 77 51 98 00 • www.glassmestereriksen.no 

Innglassing • Interiørglass • Rekkverk

www.fundagrav.no
www.stopdigging.no 


