Vi har BLIKK for de gode løsningene!

www.lemtun.no

BLIKK for gode
løsninger siden 1979

Torbjørn Lemtun AS har
nærmere 40 års erfaring som
blikkenslager, taktekkings
og ventilasjonsfirma. Siden
starten i 1979 har vi gradvis
bygd kompetanse og gode
relasjoner med våre mange
kunder, som befinner seg
over hele østlandsområdet.
Vi har produksjonsverksted med egen verks
mester i Sarpsborg. Her kan vi spesial
produsere det meste innen tak og blikk
– fra beslag og takhatter til ventilasjonsdeler
og annet.
Vi har et stort lager med deler, og er også
stolt forhandler av Kaizer skjøtefrie takrenne
systemer.
Som din totalpartner innen tak-, blikk- og
ventilasjonsarbeider påtar vi oss både små 
og store oppdrag. Vårt blikk for gode løsninger
har skaffet oss mange gode referanse
prosjekter. Spør oss hva vi kan gjøre for deg.

TETTESJIKT FOR TØFFE
NORSKE FORHOLD
– for flate tak og dekkekonstruksjoner.

Se mer på www.mataki.no

TAK
Solide tak krever solid
fagkompetanse. Våre
taktekkere har bred
erfaring med tak i ulike
utførelser– som tak
stein, a
 sfalt takbelegg,
membraner, folietekking,
båndtekking, takplater
og takpanner i stål.

BLIKK
Torbjørn Lemtun leverer
alt innen blikkenslager
arbeider for tak og fasade.
Vi jobber med alle typer
metaller – som stål, rust
fritt stål, kobber, sink og
aluminium.

VENTILASJON
Innen ventilasjon tilbyr
vi alt fra nyinstallasjon til
serviceavtaler. Vi har eget
delelager, men bestiller
også deler etter behov, fra
våre gode leverandører.
Foruten å være Flexit
Proffpartner jobber vi med
ventilasjonssystemer fra
andre leverandører.

Boligventilasjon som gir ren og frisk luft
for et sunt inneklima.

www.flexit.no

Torbjørn Lemtun AS
Ringtunveien 2, 1712 Grålum
69 10 24 40
firmapost@lemtun.no
www.lemtun.no

www.lemtun.no

Besøk oss på Facebook!

TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE

Bedre løsninger for næringslivet
Vi er en del av et helhetlig kompetansehus med spisskompetanse
innen revisjon, rådgivning, regnskap og advokattjenester. Våre
dyktige fagfolk står klare til å gi deg bedre løsninger, slik at du
kan gjøre det du er god på, og overlate resten til oss!
Kontakt oss gjerne:
69 30 15 15 - ostfold@bdo.no - bdo.no

Torbjørn Lemtun A/S
leverer kvalitetsarbeid.
Roald & Sønn
leverer kvalitetsprodukter.

Tlf. 404 43 350 - www.roaldsonn.no
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