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Kompetanse og kvalitet siden 1995

Hallingbygg AS er en lokalkjent bedrift med 6 ansatte. Siden vi ble etablert i 1995,
har vi opparbeidet oss et godt renommé. Vi påtar oss alle typer byggeoppdrag,
både til private, det offentlige og næring. Vårt fremste fokus er å opprettholde
den gode kvaliteten i vårt arbeid. Vi mener at den beste markedsføringen gjøres
av fornøyde kunder, og samarbeidet med kunden står derfor høyt på vår agenda,
uavhengig av størrelse på jobben. Vi er opptatt av fremtiden og kontinuerlig utvikling, og oppdaterer oss jevnlig når det gjelder utstyr, kompetanse og teknologi.

Din drøm, vår oppgave

Som kunde skal du være trygg på at vi utfører et fagmessig godt håndverk.
Hallingbygg AS er et solid og allsidig firma, og vi kan levere det meste innen faget.
Har du en idè, tegning, en drøm eller et prosjekt du ønsker å realisere, kan vi
hjelpe deg fra A til Å. Hallingbygg AS har lang erfaring som totalentreprenør og
samarbeider med lokale aktører for å realisere din drøm.

Ole Dag Møllerplass og Terje Haugo
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Våre tjenester

Hallingbygg AS er opptatt av
å løse ditt prosjekt på best mulig
måte.
Vi utfører alt innen:
• Nybygg
• Tilbygg
• Rehabilitering
• Hytte
• Garasje
• Terrasse
• Grunnmur
• Dører og vinduer
• Takskift

Lærlinger – vår framtid

Hallingbygg AS har i flere år hatt et meget godt samarbeid
med opplæringskontoret Byggopp tilknyttet Buskerud,
Vestfold og Telemark. Vi er opptatt av kompetanseheving,
både for lærlinger og for våre ansatte. Er du villig til å investere din tid hos oss, er vi mer enn villig til å investere i deg.
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Vurderer du å starte en byggeprosess?

Vi tar jobben fra tomt til ferdig bygg – enten det er enebolig eller et større
byggeprosjekt. Vi kommer gjerne på kostnadsfri befaring, og hjelper deg med
å realisere ditt prosjekt. Når vi bygger ditt nybygg, er vi i dialog med deg hele
veien, slik at hvert ønske blir hørt. Vi tenker på at bygget skal vare i mange
generasjoner fremover.
Vi gir deg råd og veiledning underveis,
og kan blant annet hjelpe deg med:
• Tomtebefaring
• Valg av hus tilpasset behov og tomt
• Valg av arkitekt og samarbeidspartnere
• Koordinering av søknader og tegningsgrunnlag

Ikke nøl med å ta kontakt. Vi er her for deg!
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Vi bygger hyttedrømmen

Å bygge hytte er en investering i livskvalitet, og vi i Hallingbygg AS
vet hvor viktig fremtidige minner er for våre kunder. Vi er fleksible
og klare for å realisere din hyttedrøm. Ta kontakt for en hyggelig
hytteprat. Kaffen står klar!
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Din lokale samarbeidspartner

Den lokale forankringen er en av våre styrker. Hallingbygg AS er basert på
lokalkunnskap. Alle våre ansatte er fra området og kjenner nærmiljøet,
klimaet og forholdene vi bygger i godt. Resultatet er at hyttene våre
både er designet og bygget optimalt til geografi og klima i området – og
at selve prosessen går problemfritt, og kommunikasjonen er optimal
mellom oss og kunden, og mellom oss og underleverandørene.
Vi kjenner markedet godt, og bruker lokale kvalitetsleverandører under
hele prosessen. Med oss på laget er du i trygge hender.
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Sundbrei Transport
og Containerutleie
Sundbrei Transport AS har kranbiler, semitrailere, lift og krokbiler.
Vi betjener nordre Viken med containerutleie og kraning. Vi tilbyr
transporttjenester over hele landet.
Vi har 30 års erfaring fra transportbransjen. Vi har gode
erfarne sjåfører og mange med fagbrev.
Vi tar årlig inn lærlinger til transportfaget. Sundbrei
Transport AS er en Fair transport bedrift. Vi er medlemmer
i Norges Lastebileier-Forbund (NLF.no)

Tiltaksvegen 821 3570 ÅL | Tlf.: 48 17 17 21
post@sundbreitransport.no | sundbreitransport.no

Torpomoen 22, 3579 Torpo • Tlf. 913 74 848 • post@hallingbygg.no • hallingbygg.no

Vi takker våre
samarbeidspartnere
COMFORT ÅL

Ål Rørservice AS
Torget 9, 3570 Ål
99 32 59 07 - aal@comfort.no

ehi.no / tlf. 32 08 61 70

Elektroservice
Hallingdal Installasjon AS

Betongsaging • Kjerneboring • Asfaltsaging
Wiresaging • Minimaskiner • Rivingsarbeid

Valdres- Hallingdal-Ringerike
Daglig leder Tom Sanne • Tlf. 916 33 899 • E-post: tomsanne@online.no

ALLSIDIG – FLEKSIBEL – LØSNINGSORIENTERT
Vi påtar oss alle type grunnarbeider

Husøynvegen 9, 3550 Gol • E-post: post@turhusmaskin.no
Arne 909 70 578 • Per 950 92 322 • www.turhusmaskin.no

Miljømerket Trykksak

Tlf: 404 70 855 • E-post: ola@arkitekthagen.no
www.arkitekthagen.no
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Vi er her når
du trenger
elektriker!

