B

ygg & Mal AS er et ambisiøst entreprenørfirma bestående av malere, snekkere, murere
og flisleggere. Firmaet ble etablert i 2009, og
som følge av en lang rekke fornøyde kunder og
betydelig oppdragsmengde har vi opplevd rekordvekst. Vi har i dag rundt 70 dyktige medarbeidere,
og utfører oppdrag både for bedrifter og privatpersoner.
Bygg & Mal AS leverer kvalitetshåndverk til
konkurransedyktige betingelser. Våre primære
nedslagsfelt er Østfold, Akershus og Oslo, og vi
utfører alt innen ovennevnte tjenester samt
nybygg av boliger og næringsbygg, samt
rehabiliteringsoppdrag.
Vår størrelse gjør at vi kan sette inn økte
ressurser der det trengs, når det trengs.

D

et viktigste for oss er at du som kunde får
innfridd dine behov og forventninger
– til avtalt tid, pris og kvalitet. Dette er vårt
krav til oss selv, og ambisjonen gjenspeiler
seg i alt vi foretar oss.

Profesjonelle tjenester innen
elektro og EKOM
• Nyanlegg
• Elektriker
• Rehabilitering
• El-kontroll
• Datanettverk og fiberanlegg
• Termofotografering

F

lesteparten av våre ansatte har årelang erfaring fra
bransjen, og kan bistå både gjennom effektiv, håndverksmessig utførelse, men også gjennom gode råd og tips i
forkant av et byggeprosjekt.
Ta gjerne kontakt med oss for innspill og idéer i oppstartfasen.

Tlf. 90 11 86 11 • E-post: r.e.gulvavretting@lunnerlinna.no

B

ygg & Mal AS har opparbeidet seg et solid
renommé. Årsakene er mange, men en av
disse er svært tett og grundig kundeoppfølging.
Våre prosjektledere er delaktig i den daglige
driften og arbeidet på byggeplassene – et konkurransefortrinn som sikrer deg visshet om at jobben
blir utført i detalj i henhold til målsettingen.
Våre prosjektledere har bred erfaring fra byggebransjen og håndterer prosjekter i alle størrelsesordener. Ved behov hyrer vi inn ekstern kompetanse.

Grenseveien 82. 0663 Oslo
Tlf.: 23 37 27 10
E-post: Bygg-mal@online.no

Maling: Beckers - Gjøco - Jotun
Gulv: Saga - Kronotex
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Vårveien 51, 1182 Oslo
Tlf. 22 19 44 93 • E-post: phrmal@broadpark.no

TOTALLEVERANDØR
AV
BYGGEVARER!

MAXBO OLE DEVIKS VEI

MAXBO OLE DEVIKS VEI
- DIN BYGGEVARELEVERANDØR
E-post: maxbo.oledeviksvei@lovenskiold.no

