Vi har løsningen!

Med kjærlighet til faget
Byggmester Kjølstad AS ble etablert i 2006 av
Bjørn Ingvar Kjølstad. Hos oss arbeider det for tiden
9 godt utdannede fagarbeidere.
Vi har siden start hatt stort fokus på utvikling og faglig
dyktighet, derfor er de ansatte hos oss utstyrt med
kunnskap og den erfaringen som trengs for å løse selv
de største utfordringene innen tømrerfaget.
Vårt hovedområde er Namdalen, men vi dekker også
nordland og resten av trøndelag.

Vi tar på oss alle typer oppdrag
– til avtalt tid med kvalitet!

Godkjent lærebedrift

For oss er det viktig å være med på å utdanne fremtidens
håndverkere, samtidig som at vi ønsker å videreføre våre
verdier og kvalitet for faget vårt. Vi er godkjent lærebedrift,
og vi ønsker å satse på ungdommen og fremtiden for
bransjen vår ved å være en god bedrift som ivaretar
lærlinger.
Våre håndverkere tar denne o
 ppgaven på alvor, og strekker
seg langt for å gi lærlingene den kunnskapen og holdningen
som trengs for å bli en skikkelig fagarbeider. 9 lærlinger
har tatt fagbrev etter læretiden hos oss, noe vi er veldig
stolte av.

Fra Skisse til ferdig produkt
Byggmester Kjølstad AS utfører alt innen tømrertjenester.
Hos oss er ingen oppdrag for lite, for stort eller for
krevende. Vi liker en utfordring, og våre medarbeidere
vil alltid finne den beste og mest lønnsomme løsningen
for deg og ditt prosjekt.
Spennvidden er stor i oppdragsboken vår, og vi har
erfaring med det meste. Ved å bruke oss som din
samarbeidspartner, vil du oppleve ryddige og h
 yggelige
fagfolk på arbeidsplassen. Vi er punktlige og er ikke
fornøyd før du er fornøyd!

Helse, miljø og sikkerhet

For oss som tømrere er det viktig at vi utfører vårt arbeid
på en rasjonell og sikker måte som tilfredsstiller krav til
helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi har stor kunnskap og
gode rutiner på hvordan vi utfører vårt arbeid sikkert ute
på prosjektene våre.

Noen av våre tjenester:
‣ Alt innen tømrertjenester
‣ Allsidighet: Fra vinduskift til nybygg
‣ Montering av prefabrikerte elementer
‣ Totalrenovering av eksisterende bolig
‣ Oppdrag opp mot offentlig sektor
‣ Nybygg, alt fra eneboliger til leilighetsbygg
‣ Totalentrepriser og delentrepriser
‣ Pipe-rehab og stålpipemontering
‣ Energirådgivning – godkjent energirådgiver Enova
‣ Våtromsarbeid
‣ Utvendig asbestsanering
‣ Vi har det nødvendige utstyret til jobben:
stillas, lift, teleskoptruck m.m.
‣ Fra skisse til komplett tegning og ferdig produkt

Vi har løsningen!
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine
behov – Så lager vi en plan!

HTH Kjøkken Namsos AS • Havnegt. 9, 7800 Namsos
Tlf. 74 270 270 • info@namsos.hth.no
Distriktets ledende leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Overhallsvegen 2110, 7863 Overhalla
Tlf. 74 28 28 16
post@namdalbetong.no
www.namdalbetong.no
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Takk til våre
samarbeidspartnere!
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Med oss på laget garanterer vi at du som kunde er
godt informert og ivaretatt igjennom hele prosessen.

