Forpliktelse til å levere solide byggentrepriser
Tlf: 4000 2177 Epost: post@devo.as www.devo.as
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Devontigo på esperanto betyr
Forpliktelse, Devotion på engelsk
betyr Hengivenhet - Vi er DEVO

DEVO er en solid satsing etablert av erfarne fagpersoner med lang fartstid i byggebransjen. Vår faglige
og administrative kompetanse er komplett med sterke
nettverk i bransjen. Selskapets eiere arbeider, uten unntak,
i bedriften. Dette gir en sterk, felles kostnadsbevissthet
og et konkurransefortrinn i markedet.
Bedriftens interne ressurser består av eierne som utgjør
daglig leder, faglig konsulent, administrasjons- og
HMSK leder, 2 prosjektledere og 17 formenn/baser/
håndverkere av ypperste kvalitet. I tillegg mener vi at den
viktigste rekrutteringskanalen for oss som byggentreprenør er gjennom en lærlingeordning. Vårt mål er
å til enhver tid ha minimum 2 lærlinger i vår organisasjon.
Vi er vårt ansvar bevisst både som byggentreprenør
og som solid opplæringsinstitusjon for morgendagens
håndverkere.

Vi kan hjelpe deg med:
-

Næringsbygg
Boligbygg
Offentlige bygg
Fritidsbolig
Tilbygg
Påbygg
Ombygg
Rehabilitering
Skadesanering og
oppbygging etter
forsikringsskader

Tlf: 4000 2177 Epost: post@devo.as www.devo.as
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DEVO leverer kvalitet i entrepriser
gjennom riktig bruk av ressurser
og kompetanse for å møte
dine forventninger
Vi har et bredt spekter av referansejobber spredt over
hele Rogaland, hvor våre medarbeidere innen håndverket
og prosjektering/planlegging har erfaring med store
totalentrepriser for offentlige aktører, privat næringsliv
og boligbyggelag/borettslag og for private kunder. Vi
tar med andre ord for oss alt av store og små prosjekter
innen nybygg, tilbygg og rehabilitering for både private
og offentlige kunder.
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Vi har respekt for det vi driver med,
og vi yter vårt aller beste for å nå de
standarder som er påkrevd.
Devo AS har gjennom mange prosjekter opparbeidet
seg god erfaring innen restaurering og rehabilitering av
både eksisterende næringsbygg, boligbygg og offentlige
bygg. Vår kunnskap om gamle byggemetoder kombinert
med ny teknologi og erfaring fra tidligere løsninger, vil
sikre at rehabiliteringen blir gjennomført på en sikker
måte, og med respekt for byggets historie.
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DIN BETONGENTREPRENØR
I SØR-ROGALAND
Industriveien 12, 4330 Ålgård
Tlf.: 954 53 193
sigve@idland-bygg.no

Firmanavnet DEVO betyr forpliktelse
og hengivenhet. Dette er selvsagt i
samsvar med det bedriften vil levere
til våre oppdragsgivere.
Du kan komme til oss med dine tanker og ønsker, og
sammen skal vi planlegge, utvikle og realisere idéen
din til virkelighet. Vi har tett samarbeid med arkitekter
og rådgivende ingeniører som hjelper oss med å
finne de beste løsningene for deg og dine behov.
Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi i Devo
AS påta oss totalentrepriser der vi har ansvaret for hele
gjennomføringen av byggeprosjektet fra A til Å.
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TJENESTER

Vi i Devo AS bestreber oss hele
tiden på å levere optimalt
resultat, og en viktig del for å
oppnå dette, er riktig valg av
samarbeidspartnere.
I denne brosjyren vil noen av
dem presentere seg. Vi takker for
et godt samarbeid gjennom flere
år, og ser frem til fortsettelsen.

Vi utfører alt innen
malerfaget, for eksempel:

»
»
»
»
»
»

Innvendig malerarbeid.
Utvendig malerarbeid.
Montering av tapet/fototapet.
Fasaderehabilitering og høytrykkvasking.
Rehabilitering.
Råd og veiledning.

ET TRINN OVER
Tlf: 51 68 49 49 post@meisland.no
www.meisland.no

Luramyrveien 75, 4313 Sandnes
51 63 60 20 www.forus-ror.no
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Sola Boligservice AS,
Vingveien 2, 4050 Sola
Tlf: 469 45 646
E-post: kenneth@solabo.no
www.solabo.no

51 97 43 30
post@murmester-myhre.no
Frøyerveien 3, 4328 Sandnes
www.murmester-myhre.no

Vi påtar vi oss det meste innen rørleggerfaget,
og spesialiserer oss på disse rørleggertjenestene:
• Rørleggertjenester i forbindelse med oppføring
eller modernisering av Boliger og Næringsbygg.
• Bygging og reparasjon av varmeanlegg i nybygg
eller ved rehabilitering.
• Erstatte oljefyr med varmepumpe av typen luft/
vann, væske/vann eller avtrekk.
• Modernisering eller helrenovering av bad.

Vi påtar oss det meste innen:
Boligventilasjon – Ventilasjon næring
Takrenner – Beslag – Takhatter
Ventilasjon rens/Service – Varmepumperens

Nikkelveien 1, 4313 Sandnes – Sentralbord: 924 40 011

aase-as.no

EN KOMPLETT LEVERANDØR
AV AVFALLSTJENESTER
Våre komplette løsninger for avfallstjenester gir en enklere hverdag. Med Fokus på miljøriktige
og kostnadseffektive løsninger skaper vi verdier både for våre kunder og samfunnet.
Ta kontakt med oss for en prat om hvordan vi kan legge opp en god løsning nettopp for dere.
I vårt totalkonsept inngår også viktige elementer som opplæring, informasjonprogra, for våre
kunder og Grønt Ansvar som er et komplett system for dokumentasjon og rapportering.

Tlf: 09700
www.ngn.no

Postboks 567 Skøyen, NO-0214 Oslo
Telefon hovedkontor: 22 12 96 00

VI UTFØRER:
• ALT I RIVING
• BETONGSAGING
• KJERNEBORING

BESLAG – BÅNDTEKKING – TAKRENNER – PIPEBELAG

VENTILASJON FOR BOLIG – NÆRING – SENTRALSTØVSUGER – HIDE A HOSE

• MEISLING

TLF: 911 06 046
WWW.SVBS.NO
Adresse: Brannstasjonsveien 20, 4312 Sandnes // Telefon: 51 66 60 95 // Epost: firmapost@brlie.no

Smarte hus - vi tar saken!

MASKINENTREPRENØR

PS Håland Rør AS
roger.l@ps-h.no 51 77 01 50
www.ps-h.no

www.kolnesmaskin.no
post@kolnesmaskin.no
51 41 73 00
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www.brlie.no
www.flexit.no

TRELAST OG
BYGGEVARER

– Vi kommer når strømmen går.
Telefon: 51 70 97 20 • www.svithun-elektro.no

www.neumann.no
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