


Her tar vi for oss prosjekter som å bytte tak, vinduer 
og dører, samt støpe grunnmur av betong og kle 
vegger med stein eller mur. Vi støper trapper og 
terrasser, men tar også for oss større prosjekter som 
restaurering og rehabilitering av hus, samt bygger 
tilbygg og nybygg. 
 
Å forstå byggets verdier og tradisjonelle særtrekk 
er essensielt for oss når vi skal rehabilitere et 
bygg. Rehabilitering kan være en utfordring, en 
sammenkomst av nye, moderne materialer og den 
gode gamle stilen. Vi holder en høy standard og har 
respekt for arbeidet vi påtar oss, noe som resulterer til 
god kvalitet i alle ledd.

I samarbeid med dyktige arkitekter kan vi også forme 
og utvikle din boligdrøm fra strek til virkelighet. 
Å planlegge et nybygg er krevende, men også 
spennende. Dine idéer og ønsker blir verdsatt 
gjennom hele prosessen.

VI BYGGER
  PÅ TILLIT
NYBYGG | TILBYGG | REHABILITERING | RESTAURERING

Tlf: 991 21 000   –   Adr: Smidsrødveien 109, 3120 nøtterøy
Mail: morten@svinndal.as  /  jorgen@svinndal.as

Forblending av fasade med skiferstein på boligkompleks i Bergelyveien.

Med over 35 års erfaring innen tømrer og 
murfaget, har vi i Byggefirma Svinndal AS 
opparbeidet oss et tillitsfullt og pålitelig 
publikum i Ferder kommune. 



Komplett terasse med støpt trapp og grunn belagt med 
skiferstein og kebonybor.

Skifting av tak laget av glasert teglstein.



Takstein av rød betong.

Moderne nybygg med flatt tak, klomplett utstyrt med VVS og kjøkken. Trapp og mur av betong inkludert strøm for utelys.



karppinen.no  -  Tlf. 33 30 99 33

Blikkenslagertjenester til både 
privat- og proffmarkedet

Epost: post@vestfoldbetong.no
Adr: Borgeskogen 27, 3160 Stokke

Telefon: 33 18 33 33
www.vestfoldbetong.no

Kontakt 
oss for et godt

tilbud!

- Balkonginnglassing
- Glassrekverk
- Hagestuer
- Vinterhager
- Dører og vinduer

ALT INNEN GLASS!

Tlf.: 33 35 10 90   post@centrumglass.no



Grønt vedlikehold

Belegningstein

Naturstein

Hytteservice

Graving

Beplantning Tlf: 333 45 220
post@nagservice.no  www.nagservice.no

Ønsker du kostnadsfri markedsføring  
av din bedrift? Vi hjelper deg.

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

www.konstruktiv.no

Maling
Tapetsering
Gulvlegging

færder

belegg      maling as
og STIG: 911 28 812

JONNY: 469 78 242
E-POST: post@beleggogmaling.no

Løkkeåsveien 22B, 3138 Skallestad      firmapost@notteroy-ror.no      333 85259

DIN LOKALE RØRLEGGER!
www.notteroy-ror.no

Adr: Haugsjordet 3, 3145 Tjøme
Post: einar@langvedblikk.no

Tlf: 33 39 16 06

Tegning av nye boliger – tilbygg og ombygging
Byggesøknader
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Smidsrødveien 109, 3120 Nøtterøy


