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Vi skaper ikke
bare et hus,
vi skaper et hjem
Tlf: 99 22 21 22
Adr: Grønlikroken 5, 3735 Skien
E-post: post@borgestadbygg.no
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Facebook.com/borgestadbygg
@vestlandshusborgestadbygg
www.borgestadbygg.no

Borgestad Bygg AS er forhandler av Vestlandshus i Skien,
Porsgrunn, Siljan og Bamble. En lokal byggmester med 12
ansatte som oppfører alt i fra garasjer til større boligprosjekter.
Vi er gode på nybygg! Skal du bygge nytt så lønner det seg å
kontakte oss! Vår erfaring kommer deg, som kunde til gode.
Vi er en allsidig og serviceinnstilt bedrift med fokus på
kvalitet. Skal du bygge nytt så lønner det seg å kontakte
oss, vår erfaring kommer deg, som kunde tilgode. Vi har
spesialisert oss på energieffektive boliger i Grenland og i
samarbeid med dyktige og lokale arkitekter, rørleggere,
maskinentreprenører og elektrikere, kan vi garantere deg et
perfekt resultat.

Rehabilitering

Nybygg/Tilbygg

Alle bygningsdeler har en forventet levetid, og har derfor
etter hvert behov for utbedring. Rehabiliteringsprosjekter
kan være utbedring av yttertak, utskifting av vinduer og
kledning, eller oppussing av innvendige rom. Utfordringene
kan derfor være mange, men vi har løsningene!

Vi i Borgestad Bygg AS har den nødvendige kompetanse for
at ditt nye hus vil tilfredsstille de krav som i dag stilles til
oppføring av nybygg og tilbygg.

Også her er samarbeidet med våre faste samarbeidspartnere
sentralt for at vi skal kunne levere et produkt vi kan stå inne
Gjennom vårt samarbeid med faste samarbeidspartnere i
for. Bestill vår nye huskatalog på www.borgestadbygg.no for
alle fag føler vi oss trygge på at våre kunder vil være fornøyde inspirasjon.
med det produktet vi leverer.
Vi er også godkjent ENOVA rådgiver og dere som kunde
kan få inntil 7.500 kroner i støtte når du engasjerer en
energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer
for boligen din. Se www.enova.no for mer informasjon om
støtteordninger ved rehabilitering.

Snekker- og trappeverksted
På Rødmyr i Skien har vi eget snekker- og trappeverksted
hvor vi leverer spesialdesignede produkter. Ta kontakt med
oss for en uforpliktende befaring. Ønsker du en trapp, så
tegner vi denne i 3D for deg sammen med tilbudet.
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Spilevegg i Centrumgården som vi har laget for R8

Kjøkken levert av Designa Skien

Tegning og byggesøknad
Borgestad Bygg AS tilbyr faglig hjelp til å utforme tegninger
og byggesøknad som er nødvendig for å komme i gang med å
gjennomføre ditt byggeprosjekt.

Trykktesting
Vi utfører Trykktesting av hus iht. norsk Standard med det
beste utstyret på markedet.
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Vi leverer dokumentasjon
på alle våre våtrom

Blåklokkeveien 3D
3929 Porsgrunn

Mobil: 925 81 363
E-post: jamur@online.no
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grenror.no
ALT AV TAK &
MEMBRANTEKKING

DRØMMER DU OM
NYTT KJØKKEN?

930 32 300

Din samarbeidspartner på rørsiden

Vi tar oss av forsikringene,

slik at du kan fokusere
på din boligdrøm!
www.hagerfinans.com • 40 00 77 50

DESIGNA har mer enn 25 års erfaring
med å produsere dansk møbelkvalitet,
og har som mål å forene god design

COLORE - DYP BLÅ

98.514,-

Prisen er for skap, sokkel og benkeplater.
Ekskl. hvitevarer, vask, armatur, belysning og frakt.

med funksjonalitet.

Med en varm blå farge skapes et markant uttrykk som fremstår
trendy og tidløst. Det utgjør en flott kontrast til lysere nyanser,
som her er vist med reoler i natur eik og en lys benkeplate.

Vi hjelper deg med å skreddersy et kjøkken som gjør din hverdag enklere, og
som er tilpasset dine ønsker og behov.
Hos oss finner du kjøkken, bad og garderobe i forskjellige fronter og prisklasser.

DESIGNA GARANTIER

5år 10år 25år

BENKEPLATER

SKAP OG
DØRER

gj-jacobsen@hotmail.com
Damfaret 41, 3943 PORSGRUNN

TELEMARKSVEGEN 36 . 3734 SKIEN
POST@DESIGNASKIEN.NO

SKUFFER OG
HENGSLER

designakitchen

DESIGNA SKIEN

Med omtanke for kundene

Tlf: 35 90 01 00
Epost: post@elektro4.no
Adr: Borgevegen 5, 3712 Skien

35 99 74 00 • post@drangedalsparebank.no • www.drangedalsparebank.no

NORGES STØRSTE LEVERANDØR
AV BETONGTAKSTEIN
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elektro

WWW.SKARPNES.COM

DET ER VI
SOM KAN TAK

TIL DIN HVERDAG

sikkerhet

tele

data

Vi kan boligventilasjon

BEDRIFTSVEIEN 30, 3735 SKIEN

Vår sammarbeidspartner innen beslag, takrenner, taksikring etc.

TLF.: 35 58 70 00
GRENLAND@FAGFLIS.NO
WWW.FAGFLIS.NO
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Tlf: 99 22 21 22
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