DIN LEVERANDØR
AV HÅNDVERKSTJENESTER
www.montasjelaget.no
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EN FULLBLODS 10-ÅRING
Montasjelaget AS så dagens lys i 2011 og har siden
den gang bare sett én vei: nemlig fremover! Vi er
kanskje blitt preget av å være nabo til Forus trav
bane der det med raske hester og dyktige kusker til
stadighet kåres en vinner. På oppløpssiden ønsker
vi også å bli kåret til vinner i konkurranse med andre
leverandører i bransjen.
Montasjelaget er en totalleverandør av kostnads
effektive drift- og vedlikeholdstjenester som utføres
av kompetente og hjelpsomme medarbeidere. Våre
tjenester utføres for private, næringsliv, offentlige
og borettslag og sameier. Vi er engasjerte og utfører
jobben med et smil. Det er nå over 30 dyktige
medarbeidere som står på for våre kunders skyld.

I takt med økende oppdragsmengde vil vi også se
etter nye medlemmer av vår familie.
Vi kan tilby følgende tjenester:

• Vaktmestertjenester
• Renhold – ute og inne
• Gartnertjenester
• Byggetjenester
• Graving og grunnarbeid
• Kosting og rydding
• Brøyting og vintervedlikehold
• HMS og kontrolltjenester
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DITT FØRSTEVALG I ROGALAND
Montasjelaget har allerede
mange fornøyde kunder,
men vi tar gjerne imot flere.
Ja vi ønsker faktisk å være
førstevalget i Rogaland
når det gjelder tjenester
for drift og vedlikehold for
næringsbygg, borettslag
og barnehager. Det er
en tøff visjon, men vi har
kompetansen, erfaringen
og medarbeiderne som
skal til for å bli nettopp
førstevalget.
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HMS OG
KONTROLLTJENESTER
Det er mange ulike kontrollrutiner som noen bør ta
seg av. Så hvorfor ikke sette det bort til oss? Vi vil
sørge for å sette opp kontrollrutiner dersom disse
ikke finnes og vi vil ha løpende og faste kontroller
av de elementene vi blir enige om skal kontrolleres.
Dokumentasjon og rapportering er selvfølgelig en
del av dette.
For borettslag, sameier, barnehager og lignende,
kan det dreie seg om kontroll av lekeplasser. Vi
sjekker, utfører vedlikehold når det trengs og sørger
for at barna kan leke trygt. Andre områder vi kan
bidra på er brannvern, el-kontroll og sprinkler
kontroll i alle typer næringsbygg, offentlige bygg,
samt fellesområder i borettslag/sameier.
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VINTER OG SNØ
Når vinteren kommer kan vi sørge for brøyting, bort
kjøring av snø samt strøing ved behov. Vi kan tilby
disse tjenestene til bedrifter, borettslag, sameier og
private. Vinteren kan noen ganger overraske oss,
men vi vil følge med når det kommer snø. Da rykker
vi ut både tidlig og sent. Sammen utarbeider vi en
avtale som passer deres behov. Kanskje er det kun
en parkeringsplass som trenger å passes på? Eller
det kan også gjelde gangveier, trapper, innkjørsler
m.m.
JULELYS
I desember er det alltid et flott syn når julelysene
tennes. Vi kan også hjelpe til med dette, både
for private boliger, men også for næringsbygg,
borettslag og sameier som ønsker å pynte opp før
jul. Noen steder kan det være vanskelig å komme
til i høyden for å få montert dette skikkelig. Vi har
utstyret og folkene for jobben. La oss hjelpe deg
med å lage en hyggelig julestemning

VI TAR SERVICE PÅ ALVOR!
Vi utfører service, mekaniske reparasjoner og EU-kontroll på alle bilmerker ved vårt bilverksted.
Vår ambisjon er å bli bilistens foretrukne valg. Dette skal vi klare gjennom høy kompetanse og effektivitet
hos våre medarbeidere, og ved å sette deg som kunde i fokus.

Vågsgata 43, 4306 Sandnes • Tlf. 51 66 63 20 • E-post: gann@carfix.no • www.carfix.no
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VIKTIGHETEN AV
KVALITETSMESSIG RENHOLD
Renhold er viktig for et godt inneklima som gir
friske og fokuserte medarbeidere. Et rent hjem og
en ren arbeidsplass gir økt velvære og reduserer
også sykefravær, samt at det er en estetisk viktig
faktor for et førsteintrykk. Montasjelaget tilbyr
utførelse av ulike renholdsoppgaver til fornuftige
priser som ikke går på bekostning av kvaliteten.
Vi kan utføre daglige eller periodevise renholds
oppdrag for både private og offentlige virksomheter.

• Daglig renhold av alle typer lokaler
• Hovedrenhold
• Skuring og boning av gulv
• Vinduspuss
• Vikartjenester
• Utvask av boliger
• Byggutvask
• Matteleie
• Renholdsrekvisita

VI ÅPNER TETTE RØR
Høytrykksspyling • Vedlikehold • Trasèsøk
Lekkasjelytting • Rørinspeksjon • Ventilasjonsrens
24 timers vakt mobil: 452 36 554
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PÅ TIDE MED
EN VASK?

HAR DU ET BYGG SOM STÅR UTE?
Da kan vi hjelpe deg med å holde det rent der du ikke strekker til.
Vårt motto er INGEN STREKKER SEG lenger, noe vi klarer
å leve opp til med spesialutviklet utstyr og vår kundeservice!

J. Schanche Olsensgate 11A, 4307 Sandnes • Tlf. 947 85 955 • www.utvendigrenhold.no
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Behov for elektriker?
Butikk Holbergs Gate 15
Installasjonsavdeling Daleveien 29
Faste montører i Sirdal
www.cei.no • Tlf. 51 60 19 80
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VAKTMESTER – DRIFTSTJENESTER
Vi inngår gjerne et samarbeid for å drive
ordinære vaktmestertjenester for boretts
lag, barnehager og bedrifter. Da kan dere
konsentrere dere om det som er viktigst
for dere og la oss ta oss av vedlikeholds
arbeidet. Noen oppgaver må utføres jevnlig,
mens andre blir mer ad-hoc oppgaver som
må gjøres når behovet dukker opp. Her er
en liste over noen typiske oppgaver vi kan
utføre, men hvis det er andre behov i tillegg,
kan vi selvsagt inngå en avtale som dekker
nettopp deres behov.

• Skifte/vedlikehold av lysarmaturer
• Spyling/soping
• Internflytting
• Montasjearbeid
• Avfallshåndtering
• Fast kontroll av nødlys og slokkeutstyr
med utfylling av HMS-skjema
• Vedlikehold av grøntarealer
• Forefallende vedlikehold av bygg
• Fasaderengjøring

ALT INNEN VENTILASJON
www.boligklima1.no
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GRØNNE FINGRE

Noen av oss har grønne fingre – andre har ikke.
Heldigvis finnes det noen av våre medarbeidere
som har nettopp grønne fingre og har et stort
engasjement for blomster, planter, busker og trær.
Du kan derfor legge gartneroppgavene trygt i våre
hender. Vi kan både planere og etablere nye hager
og parkområder eller bare drive vedlikehold av
disse. Støttemurer, legging av ferdigplen, planting
av busker, trær og planter er noe vi kan ta på oss.
Vi kan inngå en fast serviceavtale, eller kanskje er
det kun en enkeltstående jobb dere ønsker utført.
Uansett så ta kontakt og vi finner ut hvordan
vi kan bistå.

www.ramirent.no - stavanger@ramirent.no

• Luking og spraying med
ugressbekjempende midler
• Elting og supplering av bark
• Plenklipp
• Trefelling
• Beskjæring av trær og busker
• Vanning og gjødsling
• Bortkjøring av avfall

Utleie av maskiner og utstyr
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Proffleverandør av maskiner og utstyr
www.inovapro.no

Selevegen 340, 4354 Voll • Tlf. 928 56 460
E-post: kjetorl@online.no
24 timers døgnvakt

GRATIS BEFARING

MONTASJELAGET AS
Travbaneveien 3, 4031 Stavanger
Telefon: 455 04 050
Epost: kontakt@montasjelaget.no
www.montasjelaget.no
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Vi ønsker svært gjerne å hjelpe deg med ditt oppdrag.
Send oss en forespørsel i dag så tar vi kontakt for
en hyggelig befaring slik at vi kan gi deg pris på
oppdraget.

