Proffesjonell
snekkertjeneste
fra A til Å

www.ft-bygg.no

Spesialist på Nybygg og renovering
For FT-Bygg AS har alltid fornøyde kunder hatt
den aller høyeste prioritert.
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Derfor leverer vi alltid våre snekkertjenester til avtalt tid, pris og
forventning. FT-Bygg har med tiden valgt å spesialisere oss innen
nybygg og renovering, men vi utfører også tilbygg, garasjer og våtrom
– til mindre oppdrag som for eksempel. Legging av parkett, utskifting
av vinduer og omlegging av tak.
Våre oppdrag er både mot privatkunden og næringslivet, og for
oss er ingen oppdrag for lite, eller for store. Tømrerne hos oss er
fagutdannet og tilbyr profesjonelle tjenester for alle våre kunder.
Vi er løsningsorienterte og tar gjerne en utfordring, noe vi mener
gjenspeiler selve kjærligheten for det vi driver med ...

– nemlig GODT HÅNDVERK!
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Med deg som kunde i fokus!
En snekker hos oss lytter til deg og dine behov
og ideer –samtidig som de veileder deg til de
beste løsningene. Etter vårt arbeid er ferdig og
det er duket for resultatet skal du som kunde
alltid være fornøyd med det vi har gjort for
deg. Du skal ikke bare være fornøyd nå, men
også i årene som kommer.

Påbygg
Ønsker du å legge til en etasje på din bolig? FT-Bygg har bred erfaring
og en god evne til å finne utmerkede løsninger vedrørende påbygg til
boliger. Bruk oss som ditt lokale tømrerfirma!

Restaurering

God kommunikasjon er noe vi sørger for og er spesielt opptatt av,
både før, under og i etterkant av prosjektet. Dette for å bevare din
trygghet til oss som din leverandør. Du vil oppleve at våre tømrere
er punktlige, hyggelige og kan sitt fag!

Restaurering av bolig og bygninger innebærer ofte skifte av vinduer,
gulv og kledning. Dette er vi gode på. Vi har opp igjennom årene
bygd opp et godt rykte for at vi får jobben gjort, til avtalt tid, og til
en rimelig pris.

DETTE ER NOE AV DET VI KAN UTFØRE FOR DEG:

Renovering

Nybygg

En oppussing av boligen din gir gjerne en verdiøkning, samtidig som
man får gleden av å bo i et nytt og oppgradert hjem. Vi kan hjelpe deg
selv med de minste renoveringene, eller en total renovering av hele
huset. Vi står klare til å hjelpe deg!

Har du en tomt, og ønsker hus på denne? FT-Bygg har lang erfaring
og kompetanse innen tømrerfaget. Trenger du et tømrerfirma
– leverer vi nøkkelferdige prosjekter til avtalt tid og pris!

Tilbygg
Om du trenger mer plass for å gjøre huset komplett, eller du ønsker
å bygge på annekset, kan vi hjelpe deg. Fra tidlig planlegging til ferdig
utført arbeid, sørger våre flinke håndverkere at alt blir utført etter
gjeldende forskrifter.

Snekkeroppdrag
Vi utfører mindre snekkeroppdrag. Om du behøver hjelp til å legge
nytt tak, utskifting av vinduer eller omlegging av tak, er vi kun en
rask telefonsamtale unna. I en hektisk hverdag er det ikke alltid lett å
rekke over alt, det vet vi. Derfor hjelper vi deg gjerne med dette, og til
en pris som er hyggelig.

Boligutvikling – med høy standard!
FT-Bygg AS har gode samarbeider med
dyktige arkitekter.
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Vi har flere spennende boligprosjekter og hytter under utvikling.
Felles for våre prosjekter er at våre hus og hytter bygges med
gjennomgående høy standard med fokus på gode løsninger og at
de er bygge for å vare. Vi tar høyde for at teknologi og inneklima
stadig forbedres og utvikles, og våre tømrere holder seg til enhver t id
oppdatert innenfor det aller nyeste på markedet, slik at vi kan tilby
deg som kunde et produkt du skal være fornøyd med i en årrekke
fremover.

Besøk våre nettsider for informasjon om våre boliger
www.ft-bygg.no/boliger
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Vårt nye kjøkken Ombra har fronter laget av resirkulert PET
– og innen utgangen av 2021 vil alle frontene våre være resirkulert PET.
Les mer om vår bærekraftsreise på kvik.no/mer-om-kvik/sustainability
eller få mer info i vår butikk.
Vårt nye kjøkken Ombra har fronter laget av resirkulert PET
Dansk
design
– overraskende
priser.
– og innen
utgangen
av 2021 lave
vil alle
frontene våre være resirkulert PET.
Les mer om vår bærekraftsreise på kvik.no/mer-om-kvik/sustainability
eller få mer info i vår butikk.
Dansk design – overraskende lave priser.
* Veil. utsalgspris kjøkken 57 089,- er for skap og sokkel. Prisen for benkeplaten er 12 763,-. Totalpris er før 69 852,-.

* Veil. utsalgspris kjøkken 57 089,- er for skap og sokkel. Prisen for benkeplaten er 12 763,-. Totalpris er før 69 852,-.

57 089,–

Kvik Kristiansand
Sørlandsparken, Skibåsen 43,
4636 Kristiansand S
Tlf. 91 83 45 00
kvik.no/kvik-kristiansand

Kvik Kristiansand
Sørlandsparken, Skibåsen 43,
4636 Kristiansand S
Tlf. 91 83 45 00
kvik.no/kvik-kristiansand

*

Energirådgivning
– De beste løsningene for fremtiden
Hos FT-Bygg AS ønsker vi å kunne tilby smarte og
moderne løsninger. Vi har vår egen energirådgiver som
brenner for å gi deg tips og råd om hvordan du kan spare
både miljøet og dine kostander i din bolig eller
ditt næringsbygg.
Vi ser på det å skape fremtidens livskraftige samfunn som en felles
oppgave vi ønsker å rette fokus mot og være en del av.
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Roy Grimestad er prosjektleder og godkjent energirådgiver hos
FT-Bygg og vet godt hvordan du kan utnytte energibruken samtidig
som du reduserer dine strømkostnader i din bolig.
Lurer du på om det finnes støtteordninger du kan benytte deg av til
din bolig eller næringsbygg, ta kontakt med oss for en spennende og
lønnsom energiprat.

KONTAKT OSS
PROSJEKTLEDER
Roy Grimestad
Telefon:
E-post: roy@ft-bygg.no
DAGLIG LEDER
Fisnik Tahiraj
Telefon: 404 68 168
E-post: post@ft-bygg.no

Din lokale
elektriker
Tlf. 484 97 085 • E-post: post@elektromesteren.no

Enova
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– Livskraftig forandring
Enova har mange spennende tilbud og innovative løsninger som gjør
det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape
livskraftige forandringer. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som
vil realisere prosjekter, og være med inn i lavutslippssamfunnet. 
Din investering bringer oss ett steg nærmere dette målet. Vår energi
rådgiver hjelper deg med å sette opp den beste løsningen for ditt
6-mannshytter på Hovden
prosjekt eller bygg.
levert i ferdige veggelement

LØNNSOMME
LØSNINGER
Leverandør av:
• Veggelementer
• Takelementer
• Gulvelementer
• Takstoler
• Precut
• Programvare
• Forskaling

Kompetanse – KvalitetLeverandør
– Innovasjon
av:
Komplett precutleveranser i Børresvågveien

• Takstoler
• Precut
• Veggelementer
• Takelementer
Reddalsveien 45, 4886 Grimstad
• Gulvelementer
Tlf. 37 40 03 00
• Programvare
E-post: post.alfatresor@alfatre.n
• Forskaling

Jatak Alfa Tre Sør AS

NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE
NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE

Prosessen fra A til Å, med oss ved roret!

•

PAPIRER/SØKNADER
– byggetillatelse,
tegninger og
skisser
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•

GRUNNARBEID
– graving, sprenging,
grunnmur

•

HUS UTVENDIG

– snekkerarbeid, bindingsverk,
kledning, vinduer, dører, takstein,
pipe.

•

TEKNISK

– VVS, elektrisk,
ventilasjon og
moderne teknologi

Eiendomsutvikling
Sammen med våre gode samarbeidspartnere, kan vi hjelpe deg med
å planlegge, utvikle og gjennomføre oppføring av hus eller næringsbygg på din tomt eller eiendom. Vi hjelper deg med hele prosessen
fra første tegning og idé, til bygget står ferdig og nøkkelen overrekkes.

Nytt bygg – enkelt for deg!
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Fra den spede start med en drøm om å bygge din egen bolig, til du
kan ta imot nøkkelen og flytte inn, er det mye som må på plass. Vi vet
at dette er omfattende og tidskrevende, ikke minst krever det å sette
seg inn i en del prosesser og lovverk. Fortvil ikke, vi kan hjelpe deg
med alt dette. .

Skarpeid Anlegg AS er en liten men
allsidig entreprenør.
Vi påtar oss tomteopparbeidelser,
dreneringsjobber, riving, transport med
mer!

Tlf. 913 82 828 • E-post: jhs@skarpeid.as
Lolandsvegen 28, 4715 Øvrebø

Årostunet
Vi har gleden av å presentere hytter på Årostunet!
Hyttene har nærhet til sjø og familievennlig beliggenhet på Åros
i Søgne, med Åros feriesenter som nærmeste nabo. Her har du
umiddelbar nærhet til båtliv og flotte badeplasser med sandstrand
og oppvarmet saltvannsbasseng, minigolf, volleyballbane og
lekeplass.
Det er utleieklausul på hyttene. Dette gir mulighet for gode leie
inntekter og lave kostnader knyttet til din feriebolig. Dersom man
velger utleie hele året samt ukesutleie på sommeren vil man ha en
estimert leieinntekt på ca. kr 200 000,- pr år.
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„

Ta kontakt med oss i dag,
og vær et steg nærmere
hyttedrømmen for
deg og din familie

Vi har utført oppmålingsarbeider.
Agders største oppmålingsfirma innen
Eiendom • Bygg • Anlegg
Mjåvannsveien 161, 4628 Kristiansand S
Glenn Valvik, daglig leder - tlf. 404 01 289
E-post: glenn@stillasfag.no
Oppmåling av eiendom, bygg og anlegg
Tlf. 91 56 40 16 • E-post: te@landmaler.no

www.stillasfag.no

KLEDNING

TERRASSE

Skapt for norske forhold
Vi har spesialisert oss innen
betong og murerarbeid og utfører jobber for
privatkunder, utbyggere, eiendomsselskaper,
kommune, vegvesen osv.
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Pb. 1049, Birkedalsvn, 80, 4682 Søgne
Tlf. 958 13 000 • E-post: post@vtas.no • www.vtas.no

Forhandler av Hörmann porter

KONTAKT Tlf: 38 13 44 40 / Mail: post@portsor.no / www.portsor.no

Linnegrøvan 14, 4640 Søgne • Tlf. 38 05 10 12 • Man-Fre: 06:30 - 15:30

www.si-as.no

→ stryntrappa.no

FT-Bygg AS
Vesterveien 15
4613 Kristiansand S
Tlf. 404 68 168
post@ft-bygg.no
www.ft-bygg.no
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Finn oss på facebook

