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Bærum ByggMontering AS
Bærum ByggMontering AS utfører alle typer innredning i nærings
bygg. Vi leverer himlinger, glassfronter og kontorskillevegger, og
sørger for at miljøet blir som ønsket – eller bedre.
Bærum ByggMontering AS bygger også plassbygde gips
vegger og
himlinger. Vi teller i dag 15 ansatte, og har o
 pparbeidet oss et solid r ykte
som en leverandør av kvalitets
produkter siden vår oppstart for over
20 år siden.

Komplett – tilpasset dine behov
Bærum ByggMontering AS utfører alt innen ombygging av kontor- o
g
næringslokaler.
Vi er medlem av BSY – Bransjeforeningen for systeminnredning i yrkesbygg.

Bærum ByggMontering AS drar nytte av ekstern kompetanse ved
behov. Dette gjør at du slipper å forholde deg til mange aktører når
lokalet skal renoveres eller bygges – vi håndterer saken.
Vi er spesialister på ombygging og modernisering av næringslokaler. Vi
utfører de fleste oppdrag på Østlandet, men har hele landet som nedslagsfelt. I tillegg til å besitte bred kompetanse på fagfeltet, har prosjekt
ledere og konsulenter egne servicebiler med nødvendig verktøy til å utføre arbeidet. Dette sikrer en effektiv og smidig prosess.
Dette er en oversikt over det vi leverer og monterer:
■
■
■
■

Himlinger
Glassvegger
Innredning
Systemvegger

Våre erfarne prosjektledere bistår gjerne med befaring, råd og veiledning
før arbeidet tiltar – slik at sluttresultatet blir perfekt.

Alt innen himlinger
Bærum ByggMontering AS leverer komplette himlinger i en rekke
materialer og utførelser. Vi leverer både til kontorer, industri, b
 utikker,
hoteller, offentlige bygg og mer til.
Vi har lang erfaring både med standardhimlinger og spesialløsninger,
blant annet systemhimlinger med mineralull-, mineralfiber- og gipsplater,
samt metallhimlinger.
Kjølehimlinger, lysrenner og opphengsystemer for tekniske installasjoner
er eksempler på spesialløsninger. Garasjehimlinger leverer vi også.

T-profilhimlinger
Glava er en av våre faste leverandører på mineralullhimlinger.

Elegante glassvegger
Bærum ByggMontering AS leverer glassvegger skreddersydd etter
ditt behov. Glassvegger består av glassfelt, tett felt, dørfelt eller
skyvedørfelt. Vi leverer utførelser i flere typer trevirke, deriblant
bjørk, bøk, kirsebær, eik, hvit eller farget foliering eller heltreut
førelser lakkert i valgfri NCS-farge.
Alle glassvegger blir laget etter mål. Dette sikrer rask, nøyaktig, enkel
og meget tilpasningsvennlig montering på byggeplass. Glassvegger kan
monteres under himling eller nedbygget i korridorer.
De kan fungere som kontorskillevegger og brannklassifiserte glasspartier
med kvalitetsglass i henhold til byggeforskriftene. Vi kan også levere fullglassvegger med glass-i-glass og fugede skjøter.

Fleksible og økonomiske
systemvegger
Bærum ByggMontering AS’ systemvegger er svært enkle å jobbe
med. De kan enkelt monteres og demonteres, og systemet er
modulbasert – noe som gjør at det enkelt kan endres på senere,
samtidig som det sikrer miljøvennlig viderebruk.
Gjenbruksmulighetene medfører gjerne en kostnadsbesparelse på 20 til
50 prosent for våre kunder, sammenlignet med tradisjonelle kontorlokaler.
Vi leverer ferdig overflatebehandlede gipsplater, noe som gir lite kapping
og støv på byggeplassen – og dermed bidrar til et sunnere arbeidsmiljø.
Våre systemvegger er branntestet og lydtestet hos SINTEF Byggforsk.
Vi leverer også tradisjonelle stål- og gipsvegger. I senere tid har vi også
blitt en stor leverandør av trespiler, montert på både vegger og himling.
Dette kan fåes i en rekke ulike tresorter og fargevarianter.

En totalentreprenør i
innredninger
Bærum ByggMontering AS leverer alle typer innredninger til
næringslokaler. Vi har bred erfaring med veggkledning i ulike
treslag og andre materialer, og har utført en lang rekke oppdrag
av denne typen opp gjennom årene; alt fra vanlige kontorlokaler
til auditorieoppbygginger og andre spesialiserte prosjekter som
krever spesialkompetanse og særlig tilpasning.
Vi benytter ekstern bistand ved behov, og står for koordineringen mellom ulike faggrupper dersom dette skulle være aktuelt.
Våre innredningsløsninger tilpasses hvert enkelt prosjekt, og vårt mål
er alltid å innfri eller overgå kundens forventninger til ferdig lokale. Som
følge av vår kapasitet, erfaring og utstyret vi benytter, kan innredningsløsninger leveres og monteres raskt og effektivt.
Vi har utført en lang rekke innredningsoppdrag. Her er noen eksempler:
■
■
■
■
■

Resepsjonsdisker
Garderober
Auditorier, både stoler og repos
Aulaer/resepsjonsområder
Innredninger i næringslokaler
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