25 års erfaring innen dør- og vindusutskifting, nybygg,
ombygging og rehabilitering, tak- og fasadearbeider,
piperehabilitering samt service og vedlikehold

25 år med rehabilitering
Siden oppstarten i 1988 har Francke Bygg AS drevet med
hoved- og totalentrepriser i rehabiliteringsmarkedet i Oslo.
Gjennom tiden er vi blitt mange erfaringer rikere og har i dag
funnet vår nisje i markedet. Dør- og vindusskifting, ombygging
og rehabilitering, tak- og fasadearbeider, piperehabilitering,
service og vedlikehold utgjør kjernevirksomheten vår i dag.
Vi utfører oppdrag for borettslag, sameier og privatpersoner.
Oppdragene blir utført av vårt høyt kvalifiserte personale, som
med sin lange erfaring og fagkunnskap kan løse de fleste
utfordringer som kan oppstå underveis i byggeprosessene.
Vi er opptatt av å bevare og videreutvikle intern kompetanse,
sørge for stadig påfyll gjennom kursing og at de får møte nye
utfordringer i arbeidshverdagen. Som en følge av dette har
vi i dag en særdeles dyktig stab, hvor flere også har gått fra å
være fagarbeidere til å bli ledere i bedriften.

Godkjenninger og sertifiseringer
Francke Bygg a.s har Sentral godkjenning for ansvarsrett etter
Plan og Bygningsloven som ansvarlig utførende og ansvarlig
kontrollerende for utførende, for bygninger og installasjoner i
tiltaksklasse 2. Vi er også godkjent våtromsbedrift, har mester
tittel innen tømrerfaget og er registrert og godkjent hos
Startbank.
I tillegg til egne ansatte og egne ressurser har vi et stort
nettverk av høyt kvalifiserte underleverandører innen grunn-,
maler-, betong-, mur og flis-, rørlegger-, elektriker- og blikken
slagerarbeider. Mange av disse har vi gjennom lang tid utviklet
et tett og godt samarbeid med. For deg som kunde betyr
dette en større trygghet for at vi alltid bruker velkvalifisert
personell under aller deler av oppdragene.

Malermester Nordhuus utfører alt innen malerarbeid
innvendig og utvendig. Nybygg og rehabilitering.

Malermester Nordhuus
Eterveien 41, 0690 Oslo • E-post :lars@nordhuus.net
Mobil : 99 44 81 00 • www.nordhuus.net

Kvalitet – Service - Tillit
Vi garanterer kvalitet i hvert strøk.
Vi legger stor vekt på å levere god service som møter
kundenes forventninger.
Vi gir personlig oppfølging og engasjement, samt råd og veiledning
gjennom hele prosessen.
Ingen jobb for stor - ingen jobb for liten

Tjenester
I Francke Bygg a.s tilbyr vi en rekke tjenester til borettslag,
sameier og privatpersoner. Oppussings- og rehabiliterings
prosjekter kan fort bli mer omfattende enn det som var
planen i utgangspunktet. Gjøres ikke ting riktig fra starten av,
kan kostnadene fort bli mye høyere enn planlagt. Ditt valg av
samarbeidspartner får dermed både praktiske og økonomiske
virkninger i lang tid fremover.
Solid erfaring og fagkunnskap er en rettesnor for alt vi foretar
oss. Derfor gir vi deg kvalifisert veiledning gjennom hele
prosjektet og trygghet for at alle krav til kvalitet, funksjon og
langsiktig økonomi ivaretas. Francke Bygg a.s er en miljø
bevisst bedrift som aktivt jobber med kildesortering, tiltak for
reduksjon av energibruk og forbedring av innemiljø.

Tjenestene vi oftest utfører:
• Rehabilitering og modernisering av
borettslag og sameier
• Service og vedlikehold
• Utskifting av dører og vinduer
• Soppsanering
• Våtromsarbeider
• Piperehabilitering
• Rehabilitering av boliger
• Nybygg og tilbygg

For mer informasjon om hva vi kan gjøre
for nettopp deg, se hjemmesidene våre
www.franckebygg.no eller scan QR-koden.

Stillaser
Takoverbygg
Heiser

Miljøsanering
Avfallscontainere
Avfallssekker

www.brenden.no • post@brenden.no • Tlf. 22 68 40 85

De fire grunnpilarene
I Francke Bygg a.s er vi opptatt av resultater; resultater for
kunden, de ansatte og for selskapet. For å kunne oppnå
resultater er vi avhengige av å organisere arbeidet på en
måte som gir oss de beste forutsetningene for å kunne
utnytte den fagkunnskapen som sitter i arbeiderne våre.
Vi har derfor utarbeidet en struktur hvor vi baserer
arbeidet vårt på de fire pilarene Idé, Mål, Trivsel og HMS.

- Idé
Vår forretningsidé er å betjene små og store eiendoms
besittere i privat og offentlig sektor. Vi utfører alle typer
oppdrag innenfor vårt forretningsområde.

- Mål
Fremstå som en ledende leverandør av tjenester innen
ombygging, rehabilitering, service og vedlikehold for private
og profesjonelle, ved å opprettholde høy kvalitet i alle ledd i
bedriften.

- Trivsel
Francke Bygg a.s sine medarbeidere er bedriftens viktigste ressurs. At medarbeiderne trives fører til kundelojalitet,
langsiktig lønnsomhet samt trygge arbeidsplasser.
Et godt arbeidsmiljø er noe vi hele tiden har høy fokus på,
og noen av våre tiltak er blant annet å ta med alle ansatte
på råd og beslutninger, tilbud om bedriftshelsetjeneste og
sosiale arrangement.

- Helse, miljø og sikkerhet
Vår målsetting er at Francke Bygg a.s sin virksomhet skal
foregå på en trygg og sikker måte. Å innarbeide rutiner for
HMS og kvalitetssikring har resultert i at oppgavene løses på
en profesjonell måte. Trygghet, tillit og profesjonelle med
arbeidere er avgjørende faktorer i et prosjektsamarbeid. Vi vet
å sette disse verdiene i fokus, noe som har resultert i et nært
samarbeid med både store og små gårdeiere.

Utfører alle typer
elektroarbeider

Tlf 23 24 0750

www.gnisten.no

AS TREVAREN
Tradisjonsrik håndverksbedrift
Etablert 1922
AS TREVAREN, 6887 LÆRDAL
Tlf. 57 66 61 08 • Faks 57 66 67 88
atre@online.no/post@astrevaren.no

Produksjon
Dørar og vindauger etter spesialmål.
Lang erfaring med produksjonstilpassing
til eldre bygningsmiljø.
Entreprenørverksemd
Totalentrepriser

Det er vi som
leverer byggevarene!

Vinduet med
ekte sprosser
Østlandske Vindu A/S
2219 Brandval
Tlf: 62 80 88 90 - Faks: 62 82 31 35
firmapost@ostlandskevindu.no
www.ostlandskevindu.no

Østlandske Vindu – vinduet med ekte sprosser

optimeraproff.no

Norges ledende leverandør av postkasser

Stansefabrikken Products AS
Tel: +47 45 86 59 35
Fax: +47 67 11 34 51
post@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no

Varig kvalitet – rask levering – konkurransedyktige priser

Axel Brinchsvei 5, 0682 Oslo
Tlf. 22 27 01 82 • E-post: algros@online.no
www.algros.no

Dører litt utenom
det vanlige!
A/S Jømna Brug • 2416 Jømna • Tlf: 62 43 59 50 • www.jomna.no

I VÅRE BYGGEVAREHUS FINNER DU ALT FOR Å GJØRE EN TOPP JOBB!
I våre 2 moderne byggevarehus tilbyr vi våre proffe kunder kvalitetsprodukter på alle områder,
og du finner kjente leverandører også på dører og vinduer. Våre medarbeidere er fagfolk som
gir gode råd og tips, slik at du gjør de riktige valgene.
Vi er stolte av at vårt miljøengasjement nå kan dokumenteres - som sertifisert Miljøfyrtårn.

• Bredt spekter av listverk i gammel stil med ulike profiler
• Over 300 forskjellige lister på lager
• Vi kan høvle lister etter tegning/ønske
TAKLISTER

GULVLISTER

Storo: Vitaminv. 5, 0485 Oslo. Åpent: Mandag - fredag 7-17. Lørdag stengt.
Abildsø: Enebakkv. 292, 1188 Oslo. Åpent: Mandag - fredag 6.30-17. Lørdag stengt.
Felles: Telefon 23 39 36 00. Fax 23 39 36 20. E-post: post@thaugland.no
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GERIKTER

Proffenes valg i over 100 år!

Sofies gate 72 - 0454 Oslo - Tlf: 22 96 39 50
E-post: post@franckebygg.no - www.franckebygg.no

