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Din byggmester med hjerte for faget
RECO Bygg og Skadeteknikk AS er
en landsdekkende tømrer og skade
teknikk bedrift i spennende utvikling
med over 200 medarbeidere pr.
i dag. Vi er en veldrevet, 100%
norskeid bedrift med lang erfaring in
nen bygg og skadesaneringsfagene.
Våre medarbeidere jobber målbevi
sst med tanke på å yte kundeservice
i toppklasse i tillegg til å levere et

faglig godt produkt. Vi er en lands
dekkende organisasjon med lokal
tilknytning, og kan ta oppdrag i hele
Norge.
Vi er ikke størst, men ønsker å være
best. Dette ønsker vi å bevise for
våre kunder som er både forsikrings
selskaper, kommunal og offentlig
sektor, samt profesjonelle eiendoms
besittere og privatmarkedet.

Arbeidsdagene hos oss er menings
fulle, krevende og utfordrende. Hos
oss er alle like mye verdt, vi skal
opptre med verdighet og respekt
overfor alle.
Våre verdier er:
• Løsningsorientert
• Ansvarlig
• Positiv

Reco Bygg og Skadeteknikk

Våre avdelinger

TROMS OG FINNMARK
NORDLAND
TRØNDELAG
INNLANDET
VIKEN
OSLO
VESTFOLD OG TELEMARK
AGDER
ROGALAND
VESTLANDET
MØRE OG ROMSDAL
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Privatmarkedet
Når man er eier av en bolig kommer
det alltid perioder hvor man trenger
en eller annen form for oppgrade
ring, vedlikehold eller kanskje til og
med utvidelse. Det kan være skifte
av tak, bytte vinduer eller dører, sette
opp postkassestativ, tilbygg, påbygg
eller annen generell oppussing og
snekkerarbeid.
Benytter du oss vil vi sørge for at du
blir fornøyd med sluttresultatet. Og
at vi dukker opp når vi skal til avtalt
tid, at vi dokumenterer arbeidet
med bilder og at jobben gjøres til
avtalt pris. Vi er et landsdekkende
tømrerfirma som har bred erfaring og
kunnskap fra tømrerfaget.
Bytte dør og vindu
Dør og vindu er viktige elementer
i en bolig. Her teller arkitektur,
isolasjon, lyddemping og interiør
mye. Inngangsdøren er førsteinn
trykket når man går inn i noens hjem.
Denne er med på å skape helhets
inntrykket i boligen. Innerdørene
betyr mye for støydemping og
vinduer har mye å si for både
lysinnslipp, utsikt og trekk (hvis de er
gamle).
Kjøkken
Kjøkkenet er som oftest det s tedet
i et hjem hvor man er oftest s amlet.
Det bør være både arkitektonisk
pent men også praktisk og

funksjonelt. Det finnes mange ulike
løsninger for hvordan kjøkkenet kan
utformes. Skal det integreres med en
spisestue? Åpen løsning mot stuen?
Eller isolert fra resten av oppholds
rommene? Du har dine tanker og
idéer samt behov. Sammen kan vi
komme frem til en fornuftig løs
ning. Som totalleverandør kan vi ta
kontroll over hele prosessen med
å involvere andre faggrupper som
rørlegger og elektriker når det er
nødvendig.
Malearbeid
Maling kan ofte være både tid
krevende og pirkete. Maling og
farge er med på å sette et personlig
preg på ditt hjem. Både utvendig og
innvendig. Utvendig blir malingen
slitt av vær og vind etter noen år så
det bør jevnlig fornyes. Hvor ofte
avhenger av hvilken type maling du
bruker, hvilken farge og hvor huset er
plassert. Vi hjelper deg gjerne med
malearbeidet.
Tilbygg
Har du behov for å utvide plassen –
inne eller ute? Selvsagt kan vi hjelpe
deg med det også. Kanskje trenger
du en garasje, terrasse, vinterhage,
redskapsbod m.m. Kontakt oss
så kan vi gjøre jobben for deg og
foreslå gode løsninger på hvordan
det kan gjøres.

Reco Bygg og Skadeteknikk
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Baderom
Som totalleverandør kan RECO
hjelpe deg med hele prosessen – fra
planlegging til ferdig utført arbeid.
Målet vårt er at du skal få det badet
du drømmer om. Dette gjelder både
om du planlegger et helt nytt bade
rom eller ønsker å pusse opp ditt
nåværende bad. Det er mange avg
jørelser som skal tas når det gjelder
plassering, materialvalg, design,
farger m.m.
Vi har lang erfaring med oppdrag
fra forsikringsbransjen og har derfor
sett mange ulike baderom hvor det
er gjort feil i byggeprosessen. Dette
har vært nyttig lærdom for oss og vi
sørger derfor å ikke begå de samme
feil som andre har gjort.

selskap er avhengig av å ha et godt
renommé. Arbeidet skal være utført
i henhold til forskrifter og gjeldende
krav og når baderommet er ferdig
stilt vil du motta dokumentasjon som
viser oppbygging, hvordan man skal
vedlikeholde det og hvem som har
vært delaktig i prosjektet.

Tre gode tips når
du vurderer nytt bad:
•

Finn din stil: Liker du
det urbane og rå, eller er
stilen din mer landlig og
organisk?

•

Vurder behovene
dine: Har du bruk for to
vasker? Og hvor mye
oppbevaringsplass
trenger du?

•

Tenk på rengjøringen:
Velg materialer og design
som er lette å vedlike
holde

Vi stiller strenge krav til underleve
randører da vi som landsdekkende

Hvor mye koster det
å pusse opp badet?
Drømmer du om å pusse opp badet,
og lurer på hva det koster? Ulike
faktorer vil selvsagt påvirke prisen,
men her gir vi deg en indikasjon.
Badet er et viktig rom som brukes
svært hyppig i de fleste hjem. Fra et
avslappende bad i badekaret etter
en lang arbeidsdag, til å sikre en
koselig atmosfære for dine gjester –
det er ikke rart at vi nordmenn elsker
å pusse opp baderommet.
En god investering
Bortsett fra et lekkert og splitter nytt
bad med et oppgradert utseende,
er det mange andre gode grunner til
at oppussing av badet er en smart
investering. Er badet ditt umoderne
eller gammelt og i dårlig stand?

Reco Bygg og Skadeteknikk

Da vil du sannsynligvis møte på
mange skeptiske boligkjøpere den
dagen du skal selge boligen, fordi
de fleste vet at oppussing av bad
er et stort prosjekt som ikke kan
utføres på egen hånd. Et nyoppusset
bad derimot, vil ha stor påvirkning
på hvor attraktiv boligen din er, og
vil alltid resultere i økt boligverdi. I
tillegg vil et totalrenovert bad være i
tråd med dagens tekniske krav og gi
deg flunkende nye garantier.

•

Estimert pris på oppussing av bad
Heldigvis finnes det mange ulike
løsninger for ulike priskategorier ved
oppussing av baderommet. Generelt
sett ligger prisen på oppussing av
bad på 200-350 000 kroner, men
den totale prisen varierer ut ifra ulike
forhold og valgmuligheter. De typiske
faktorene som påvirker prisen er:

Bruk dyktige fagfolk
Når du skal pusse opp badet, er det
svært viktig å sørge for at jobben
blir gjort riktig av dyktige fagfolk. I
motsetning til andre rom i hjemmet,
er baderommet et komplisert rom
der rør, elektrisitet og fuktutsatte
konstruksjoner ikke bør tukles med
av andre enn personer med fag

•

•
•

Badets størrelse (er badet stort
eller lite?)
Standarden på materialer og
inventar (skal du legge fliser eller
våtromspanel? Hvilke løsninger
ønsker du på servant og dusj?)
Endring av planløsning (ønsker
du å flytte toalettet eller vasken?)
Hvilken etasje badet ligger i
(ligger det i femte etasje eller i
første etasje med kort tilgang til
rør i kjelleren?)

kompetanse på områdene. Ved bruk
av fagpersoner kan du være trygg
på at alt av papirer er i orden, både
dokumentasjon knyttet til garanti på
oppussingen, og verdipapirer som
kan fremlegges ved takst på boligen.
Har du ikke kontroll på hva som
har blitt gjort eller hvilke materialer
som har blitt brukt i oppussingen,
risikerer du en lavere boligtakst fra
takstmann. Baderomsoppussing
gjort av ufaglærte kan i tillegg koste
deg dyrt dersom arbeidet skulle vise
seg å ha mangler eller være utført
feil.
Med andre ord: Å overlate
oppussingen til seriøse aktører med
riktig kompetanse, vil gi deg all den
roen og tryggheten du trenger for
at oppussingen av badet skal bli en
god prosess!
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Borettslag
Bygningsmasser har behov for
regelmessig vedlikehold. Dette
gjelder også hos borettslag og
sameier. Det kan være tømrer
arbeid, maling eller vedlikehold av
uteområder. RECO kan bistå med å
vedlikeholde borettslaget og sam
eiet. Ved å benytte oss er dere sikret
dyktige og nøyaktige fagfolk som
vil møte opp presist og få utført
arbeidet til avtalt tid. Vi sørger også
for alltid å dokumentere arbeidet
som er gjort med bilder.

Vi er et landsdekkende tømrerfirma
med bred erfaring og kunnskap
fra skadebransjen. Av den grunn
vil du skjønne at vår struktur og
måleparametere er unike og over
gjennomsnittet. Vi har jobbet mye
med skadesanering og gjenopp
bygging. Vi vet derfor også hvordan
vi kan forhindre i størst mulig grad
at nye skader oppstår fordi jobben
var d
 årlig utført eller at man ikke
tok hensyn til plassering og andre
parametere.

RECO jobber kontinuerlig med nyere
teknologi, kompetanseheving og rett
metodevalg. Vi har mange fornøyde
borettslag på vår kundeliste og vi har
plass til flere.
Vi vet derfor hvordan vi kan forhindre
at nye skader oppstår i størst mulig
grad.

Reco Bygg og Skadeteknikk

Kobbervikdalen 119 C, 3036 Drammen • Tlf. 04915
E-post: post@m-tett.no • www.m-tett.no

Våre tjenester:
• Bytte av innebygd sisterne
• Utbedring av skade på/ved sluk
• Reparasjon av lekkasje på rør i vegg
• Bytte av skadet flis
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Inneklima
Inneklima er viktig for alle b
 ygninger
der mennesker oppholder seg. Og
ikke bare viktig for menneskene,
men også for selve bygnings
massen. Vi tilbringer stadig mer tid
innendørs. Hjemme eller på jobb
eller andre steder som kjøpesenter,
kino osv. Luften vi puster inn er
derfor veldig viktig for vår helse og
velferd. Ventilasjonen skal fjerne
forurensinger i luften og tilføre frisk

luft. Dårlig inneklima kan føre til
problemer som hodepine, trøtthet,
redusert konsentrasjon, irritasjon
i slimhinner og luftveisinfeksjoner.
Steder som skoler og arbeidsplasser
hvor man ønsker høy grad av konsentrasjon og produktivitet er derfor
også viktig at inneklimaet er bra.
Bygningsmassen er også avhengig
av godt inneklima for å holde seg

frisk. Stor råte på materialer kan føre
til muggsopp og råte å materialer.
Vi kan hjelpe til med bedre inneklima
ved å foreta målinger og forslag til
utbedringer. Det kan være rens og
rengjøring av ventilasjonsanlegg som
har «grodd igjen» til kjellere som
trenger tørking.

Reco Bygg og Skadeteknikk

FØR

ETTER

Tørrisblåsing
Det å bruke tørrisblåsing ved
rengjøring, er mer skånsom og miljø
vennlig enn andre former for rens.
Fordelene er at den effektivt løsner
belegg og deretter bare sublimerer
uten å etterlate seg noe. Man slipper
derfor unna med lite opprydding og
søl da det kun er belegget som må
samles opp etterpå. Tørrisblåsing er
da også en fordel der det er vanske
lig komme til.

Det brukes trykkluft når en tørris
blåser spruter små tørrispellets i
høy hastighet. Siden temperaturen
er på -79 °C så vil smuss og belegg
sprekke opp og da lett fjernes.
Tørris er luktfri, fargeløs og hverken
giftig eller brannfarlig. I tillegg er
den helt fuktfri. Elektrisk utstyr og
produksjonsutstyr blir derfor ikke
påvirket.
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Gårdeiere

RECO er landsdekkende med til
sammen over 200 medarbeidere. Vi
kan tilby tjenester over store deler
av Norge. Hvis du som gårdeier har
lokaler du leier ut, så ønsker kanskje
nye leietakere noen endringer og
tilpasninger før de flytter inn. Det
er viktig å tenke på hvordan disse
tilpasningene gjennomføres. Om
det er små eller store tilpasninger.
Noen ganger er det kun å male noen
strøk mens, andre ganger kreves det

grundigere endringer. Uansett så kan
man som leietaker ikke bare sette i
gang uten først å spørre utleier.
Som leietaker har man også ved
likeholdsplikter å etterfølge. Dersom
ikke annet er oppgitt i leiekontrakten
er det leietaker som er ansvarlig
for å vedlikeholde alt fra kraner og
vannklosetter, varmtvannsbehol
dere, elektriske kontakter, brytere,
dørlåser til annet inventar og utstyr.

Reco Bygg og Skadeteknikk

I tillegg også ordinært vedlikehold
av lokalene. Her inngår også test av
røykvarslerer og brannslukningsut
styr, rengjøring og funksjonskontrol
ler. Lokalene skal leveres tilbake i
samme stand som da de ble over
tatt, med unntak av naturlig slitasje
og elde.
Hvis du ønsker hjelp med leietakertil
pasning kan vi tilby blant annet disse
tjenestene:

•
•
•
•
•
•
•

Montering av glassfronter
Montering av skillevegger
Himlingsmontasje
Maling av lokaler
Gulvlegging
Flislegging
Interiørarbeid

Kontakt oss for en prat og vi kan i
fellesskap finne gode løsninger for
ditt leieobjekt.
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Entreprenører
Mange næringsbygg og offentlige
bygg har stort behov for vedlikehold
av bygningsmassen. Det kan være
utvendig eller innvendig maling,
vedlikehold av uteområder eller ulike
former for tømrerarbeid. Det er ikke
alltid lett å få tak i dyktige fagfolk
som har både kunnskap og kapasitet
til å ta på seg et slikt ansvar. RECO

har både kapasitet og kompetansen.
Med over 200 medarbeidere over
hele Norge vil vi sørge for at opp
dragene blir utført tilfredsstillende,
at vi møter opp presist og at jobben
er ferdig til avtalt tid. Våre medar
beidere er ansvarlige og dyktige og
dokumenterer alltid arbeidet med
bilder.

Det ble i 2020 innført forbud mot å
bruke mineralolje til oppvarming av
bygninger og kravene nå er å bruke
fossilfri fyring for denne varme
løsningen. Dersom dere har en
oljetank som ikke lenger er i bruk så
krever kommunen at den skal fjernes
helt fra eiendommen. I spesielle
tilfeller holder det med at den fylles

Reco Bygg og Skadeteknikk

igjen etter tillatelse fra kommunen.
En eventuell forurensing fra tanken
vil dere som eiere måtte ta. RECO
kan sørge for at oljetanken kan
fjernes og transporteres til godkjent
mottak for destruering. Dette gjøres
trygt og sikkert av våre fagfolk.

Viktige tips når du
skal velge håndverker:
•
•
•
•
•

Lag en oppdragsbeskrivelse
Få inn flere tilbud
Sjekk referanser
Skriv en klar og tydelig kontrakt
Dokumenter arbeidet underveis
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Forsikringssaker
Når skaden har skjedd er det viktig
at man kommer i gang så fort som
mulig for å kartlegge skadeom
fanget og iverksette nødvendige
tiltak så snart det lar seg gjøre. Da
kan vi klare å minimalisere tapene.
Med vår erfaring og kompetente
medarbeidere vet vi nøyaktig
hva vi skal sjekke og se etter på
befaringen.
Vannskader
Det er viktig at man her kommer
raskt i gang med både å redde
verdier og begrense skadene. På
den måten kan man stoppe vekst

av muggsopp slik at kostnadene
og konsekvensene blir så lave
som mulig. Vi må fjerne skadede
materialer og sette i gang med
tørking av konstruksjoner. Tørke
prosessen kan ta opptil flere uker,
avhengig av skadeomfanget.
Forsikringstaker vil bli holdt løpende
informert gjennom prosessen.
Når tørketiden er over kan gjen
oppbygging starte. Vi har egne
håndverkere som kan utføre
dette.
Brannskader
Noe av det verste vi kan oppleve er
å se at hjemmet vårt brenner ned
og blir oppslukt i et flammehav. Det
meste av eiendeler – ja kanskje alt
man har – er borte. I en slik situasjon
er det betryggende å vite at våre me
darbeidere har lang erfaring i å møte
mennesker som havner i en slik
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situasjon. Vi skal utføre en jobb, men
samtidig vise forståelse og empati i
en vanskelig tid.
Vi vil redde det vi kan av verdier.
Deretter setter vi i gang med
følgende:
•

•
•
•
•
•
•

Vask og rengjøring av sot og
pulverskader på både innbo og
klær
Utarbeide kondemneringslister
og etablere restverdier
Sandblåsing eller tørrisblåsing av
brannskadet overflate
Riving
Tørking
Rensing av ventilasjon
Gjenoppbygging

Naturskader
I Norge vil det i tiden fremoverfor
ventes stadig mer nedbør spesielt

om vinteren. Den økte nedbøren, er
en utfordring for vann- og avløps
systemene våre. Mange byer vil
ha behov for å utvide kapasiteten
for disse systemene. Når slike
situasjoner oppstår og kjellere og
hus kan oversvømmes så er det
mange som trenger hjelp samtidig.
Derfor er det viktig å huske å være
tålmodige og vi vil hjelpe så snart
som mulig.

•
•
•
•
•
•
•
•

Husk også at det er mye man kan gjøre
på forhånd dersom det varsles om
uvanlige nedbørsmengder og storm:
• Rydd utvendig
• Sjakk at avløp, kummer og
nærliggende bekker ikke er
demmet opp av hageavfall,
kvister og søppel
• Rydd hagen og eiendommen for
møbler og gjenstander som kan
bli tatt av flomvannet

•

Sikre eiendeler
Løft gjenstander i kjeller og
garasje opp fra gulvet
Sett ting i hyller og reoler
Pakk i plastbokser som tåler
vann
Fjern løse tepper og annet løst
gulvbelegg
Koble fra elektrisk utstyr
Hold dører og vinduer til kjeller
lukket
Dekk til med sandsekker om
nødvendig
Sett kjøretøy på et sted hvor
vannet ikke når
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Bærekraft i RECO
Bærekraft får stadig mer oppmerksomhet. RECO har etablert tydelige bærekraftsmål for sin
virksomhet inn i 2021, samt blitt ISO14001 sertifisert i 2020. Her har vi tatt utgangspunkt
i NHO bransjeforeningen sitt arbeid sammen med UN Global Impact og Pwc. RECO har
identifisert tydelige områder vi skal prioritere i tiden som kommer for å minimere vårt
miljømessige fotavtrykk sammen med våre kunder og leverandører.
•

•

•

•

•

Avfallssortering. Vi har gode
r utiner for sortering på bygge
plass gjennom bruk av iSekk
eller tilsvarende løsninger.
Bevare eksisterende. Vi river
ikke mer enn nødvendig og vi
vurderer gjenbruk i hvert enkelt
tilfelle.
Ombruk og gjenbruk. Vi sliper
gamle sagblader og gir dem litt
lenger levetid før de kastes.
Byggematerialer. Vi velger i
utgangspunktet «grønt», eller
miljøvennlige materialer.
Substitusjonsprinsippet. Vi er
tett på våre leverandører av kjemi
og andre typer innsatsfaktorer i
produksjonen slik at vårt miljø
messige fotavtrykk blir så lavt
som mulig.

•

•

•

•

Underleverandører. Vi stiller
tilsvarende krav til våre sam
arbeidspartnere som vi stiller
til oss selv. Vi tenker alltid hele
verdikjeden.
Opplæring. Vi bidrar med
økt kompetanse til våre med
arbeidere innen områdene
sirkulærøkonomi og bærekraft.
Arbeidsmiljø. Vi investerer i våre
medarbeidere. Det bidrar til økt
mestringsfølelse, trivsel og helse,
og er eksempler på bærekraft
i praksis som er samfunns
økonomisk lønnsomt i et større
perspektiv.
Moderne bilpark. Vi leaser biler
på 4 års kontrakter og har derfor
en moderne og miljøvennlig bil
park. Overgang til el-bil vurderes
fortløpende når varebilsegmentet
kommer med gode løsninger.

•

•

Optimal transport. Optimal
logistikk av medarbeidere og
materialer er nøkkelen til vår
suksess. Derfor bestiller vi mye
over nettbutikk, vi får varer
tilkjørt byggeplass, vi tror tid
brukt på å planlegge godt er en
god investering. Både i form av
økonomisk lønnsomhet, men
at det også er bærekraftig i et
miljøperspektiv.
Digitalisering. Vi benytter fjern
avlesning på vårt tørkeutstyr
slik at vi slipper å kjøre ut for å
sjekke status på tørking, hoved
sakelig der det er store kjøre
avstander. Vi benytter nettbrett
og videofunksjon for kommu
nikasjon mellom prosjektledere
og utførende på byggeplassen.
Dette sparer oss for mye tid, og
miljøet for unødig bilkjøring.

Takk til våre
samarbeidspartnere

E-post:post@2rorleggere.no • Tlf. 913 27 450

Vi utfører alt av
el-installasjon.
Ta kontakt med oss!
Tlf. 53 64 40 10
E-post: post@vebenstad.no
Eitrheimsneset 8, 5750 ODDA

Totalleverandør innan
trelast, byggevarer, maling og interiør
Reco Bygg og Skadeteknikk AS velger enkel, rask og
ryddig løsning når de skal kvitte seg med avfallet.

Seimsvegen 140, 5472 Seimsfoss
Tlf. 53 48 28 90 • E-post: post@kvinnheradbygg.no

Me utfører alt innan stillasarbeid.
Treng du stillas? Me har utleige!
TIMER
Etablert 1977

Tlf. 901 83 803
E-post: sognstillas@outlook.com

Rørleggervakta - rørlegger med døgnservice i Oslo og omegn
Nødutrykning • Modernisering • Høytrykkstaking
Tlf. 23 12 65 50 • rorleggervakta.no

Anse jobben som gjort

RØRFORNYING

SLAMSUGING

RØRINSPEKSJON

www.tt-teknikk.no / Tlf: 02490

HØYTRYKKSSPYLING

VENTILASJONSOG AVLØPSRENS

GRAVING
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Alt i sterk- og svaksstrøm
installsjoner.
Etablert firma med oppstart
i 1992.

www.oec-as.no

Totalleverandør på trelast og byggevarer

Vi er en litt

lagerfører over

300

annerledes bedrift

LISTVERK

- på en positiv måte!
Alle som jobber i Thaugland er litt over
normalt interessert i trelast, byggevarer,
verktøy og nyttig utstyr.
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En av våre viktigste oppgaver er å dele
vår fag- og produktkunnskap med deg.
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Storo: Vitaminv. 5 | Abildsø: Enebakkv. 292 | Vækerø: Drammensv. 200

ALT INNEN RØRLEGGERTJENESTER
Varmepumpeservice • Nybygg • Vedlikehold
Høytrykkspyling av rør • Kamerakjøring av rør
Betongsaging/Kjerneboring
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Tlf. 483 19 999 • E-post: rorogenergi@gmail.com • Døgnvakt 24 t

- få varene
med post

Reco Bygg og Skadeteknikk

Gjennom årene har vi opparbeidet oss et solid renommè som
en leverandør av kvalitet.
Vi er Midt-Norges eldste blikkenslagerbedrift,
og er selvforsynt på det meste av plateprodukter.
Dette gjør til at vi kan levere kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser.

Ingvald Ystgaards veg 5, 7047 Trondheim • Tlf. 73 84 38 00
www.olafhansen.no

Kundane våre seier at me
held avtalar og møter presis
tilbyr tett oppfylging gjennom heile byggeprosessen
har god fagkompetanse
leverer høg kvalitet og moderne løysningar
har rett pris
rett og slett er rasande flinke med straum og slikt
Store og små kunder i indre Sogn

ELEKTROINSTALLASJONER
ELBILLADING • SMARTHUS
TELE/DATA
INNBRUDDS- OG BRANNALARMANLEGG
ADGANGSKONTROLL
ANTENNEANLEGG • FIBER
VARMEPUMPER

E-post: post@ielektro.no • Tlf. 71 40 40 40
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Håsteinsgt. 10, 5160 Laksevåg
Tlf. 55 34 09 33
E-post: post@rorlegger-morner.no
Erlend Bendiksen • Tlf. 909 56 005 • E-post: eb@maler1bodo.no

Malerfirma

J. Skarde AS

6856 Sogndal • Mobil: 905 00 331 • Mobil: 416 61 633
E-post: ingmar@fimreiteroyr.no • www.fimreiteroyr.no

Røyrleggjar • VA-anlegg • Plastrøyrsveis
Slamsuging • Høgtrykksspyling • TV-inspeskjon

Alt innen rørleggerarbeider
Nordmyrstubben 1, 1820 Spydeberg
Tlf. 911 32 890
E-post: roger@rorlegger-tjenesten.no

Hos oss møter du erfarne og oppdaterte medarbeidere med den kunnskapen
og erfaringen du trenger for å få utført både små og store prosjekter.
Vi i Malerkompaniet utfører alt av arbeid innen følgende områder:
Inn- og utvendig malingsarbeid • Gulvlegging med vinyl, linoleum og tepper
Tapet og strielegging • Gulvavretting • Gamle og nye malerteknikker
Våtromsarbeider • Flislegging
Mellomveien 2, 7067 Trondheim
Tlf: 73 53 42 75 • E-post: post@malerkompaniet.no • www.malerkompaniet.no

www.lysakerglass.no

Stillas • Takoverbygg • Nedkastrør
Byggjerder • Heiser

Tlf. 22 68 40 85

E L E K T R O

A S

Tlf. 40 611 611
www.bedreelektro.no

www.brenden.no - post@brenden.no

Tlf 23 33 84 00 – 24 timers vakt

I samarbeid med Reco leverer
Byggmakker tjenesten Fiks Ferdig

· Concept: JS Media Tools A/S · 112237 · www.jsnorge.no

RECO Bygg og skadeteknikk
Enebakkveien 304, 1188 Oslo
Telefon: 02498
Epost for tilbakemelding: kvalitet@reco.no
Epost for tilbud: salg@reco.no

www.reco.no

