NYBYGG – REPARASJON – RESTAURERING

LANG ERFARING MED HYTTE OG HUS
Rundt omkring i Kragerødistriktet har vi satt opp
mange mange flotte hytter og hus i over 30 år. I løpet
av disse årene har vi vokst til å bli 18 ansatte med ulik
kompetanse og erfaring. Fra ingeniør og byggmester
til svenn og lærling. Vi er godkjent lærebedrift og synes
det er flott å overføre vår kompetanse og erfaring til nye
generasjoner av tømrere.
Vårt hovedfokus har vært hytter i skjærgården og
tidligere var den klassiske stilen mest utbredt. Men i
dag ønsker mange nye og moderne uttrykk. Vi har godt
samarbeid med arkitekt som kan hjelpe deg med å
designe din drømmehytte

Andre byggtjenester
I tillegg til hytter og hus kan vi også utføre arbeider
som lagerbygg, garasjer, anneks, uthus, brygger, tilbygg,
påbygg, rehabilitering og renovering av de fleste bygg.
Støping og muring kan vi også tilby.

Befaring og tilbud
Ta kontakt med daglig leder Jan Erik Enger for en
uforpliktende befaring og tilbud.

LA OSS TA
HÅND OM
BYGGEPROSJEKTET
DITT
Gjennom mange år med bygging har vi mange flotte
referanser å vise til rundt om i Kragerødistriktet.

MINDRE
GRAVEARBEID

Vi har en minigraver og minidumper og
kan utføre mindre planerings-,
drenerings- og gravearbeid.

Vi leverer alt innen flisarbeid ,tradisjonel peismuring,
piperehabilitering (keramikk og stål), naturstein, skifer
og alt innen murerarbeid.

Kragerømureren AS

Regnskapskontoret Eriksen AS
Postboks 165, 3791 Kragerø
Tlf. 35 98 33 22 • E-post: post@er-regn.no

E-post mursas@online.no
Dalaneveien 16, 3772 Kragerø
Tlf. 90 57 73 49

Takk til våre
samarbeidspartnere
Carlsen Fritzøe, avd. Kragerø
Dalaneveien 22, 3770 Kragerø • Tlf. 35 98 66 66
E-post: arve.olsen@carlsenfritzoe.no

Kontakt oss
Besøksadresse: Smedsbuktveien 37
Postadresse: Kammerfossveien 10, 3772 Kragerø
Telefon: 35 98 22 19
E-post: janerik@johanbrekka.no

www.johanbrekka.no
Følg oss på Facebook og Instagram

Vestmar Rør AS tilbyr alle typer rørleggertjenester i større og mindre skala i Kragerø og omegn.
Vi er stolte av å være kjent for å levere produkter og tjenester av svært høy kvalitet og til
konkurransedyktige betingelser.

De siste 15 årene har vi spesialisert oss på levering av kommunalt vann og avløp til hus og hytte, både
på land og i skjærgården.
Det er derfor vi velger å kalle oss «Din lokale rørleggerentreprenør».
Kontakt oss gjerne på telefon eller e-post, eller kom innom oss i Dalaneveien 11B på Kalstad, for en
hyggelig prat og et godt tilbud!
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Med lange tradisjoner og solide erfaring, samt dyktige og kompetente fagfolk, garanterer vi for et
godt resultat tilpasset dine behov og ønsker som kunde hos oss.

