Kvalitet og
fornøyde kunder

www.tangenbygg.no

Vi tar din utfordring
Tangen Bygg er et tømrerfirma etablert i 2002. Vi
holder til i Stathelle og bygger i hovedsak fritids
boliger i skjærgården, fra Porsgrunn til Kragerø. I
tillegg satser vi på restaurering av gamle hus, hvor
vi setter dem tilbake til den stilart de stammer
fra. Tangen Bygg har i dag 7 dyktige ansatte som
bygger etter arkitekttegninger – eller bestilling fra
kunder.
I 2008 gikk vi over til å bli et AS, og endret drifts
form ved å starte opp sammen med Linje Mur
– vi ble da til Tangen Bygg AS.
Vårt motto er «Kvalitet og fornøyde k under», og vi
jobber daglig for å opprettholde dette m ottoet.
Kontakt oss – vi tar oss av hele byggeprosessen,
og tar gjerne imot en utfordring!

Vi har stort fokus på kvalitet, kompetanse og fornøyde kunder. Våre rørleggere
har lang erfaring innen bransjen og vi har gode samarbeidspartnere, som
sammen med oss sørger for at ditt prosjekt, uansett størrelse, vil bli
kvalitetsmessig og profesjonelt gjennomført.
Tjenestene omfatter boliger, hytter, næringsbygg og industribygg. Vi påtar oss
komplette oppdrag og hjelper deg gjennom hele prosessen fra planleggingsfasen til
sluttføring. Vi har egen båt og kan derfor utføre de fleste oppdrag i fjordområdene
også.

Vi utfører rørleggertjenester i forbindelse med
både rehabiliteringer og nybygging.

Har du behov for sanitære tjenester som vannsjekk, hjelp i forbindelse med
vannlekkasje, bytting av varmtvannsbereder, nytt toalett, nytt armatur, ny dusj
eller vinterklargjøring av hytta så er det bare å ta kontakt.
Vi påtar oss også oppdrag vedrørende varmepumper og vannbåren varme. Her
utfører vi alt fra befaring, tilbud, installasjon, vedlikehold, reparasjon, inspeksjon
og service. Vi kan også gi råd og veiledning etter behov.
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Våre satsningsområder
I hovedsak jobber vi med å bygge fritidsboliger i
skjærgården, eller å restaurere gamle hus/hytter
tilbake til stilarten de ordinært ble bygget i. Utenom
dette jobber vi også med flere ulike typer prosjekt,
og har med tiden blitt en allsidig tømrerbedrift.
Skal du bygge hytte? Vi hjelper deg gjerne med
å oppfylle hyttedrømmen.
Trenger du en brygge? Vi tar jobben – så kan
du komme deg tørrskodd til båten, eller nyte
m orgensolen og lyden av bølgeskvulp.
På tide med nytt hus/hytte? Ved hjelp av arkitekt
tegninger eller dine egne ønsker, bygger vi etter
deres ønsker.
Er boligen for liten? Tilbygg kan være løsningen,
og vi hjelper deg med å bygge et tilbygg som
p asser perfekt inn til boligen du allerede har.
Oppussing av hytte eller bolig? Dersom du kan
trenge litt fornyelse i hjemmet eller hytta hjelper
vi deg gjerne!
Vi er glade i en utfordring, og det er sjeldent
et prosjekt er for lite eller for stort for oss. Som
tømrere bærer vi stor stolthet av yrket vårt, og det
at du har valgt riktig bedrift for jobben, ønsker vi
skal være din trygghet.

Totalentreprise
av hele prosjektet
En viktig faktor for at du skal bli fornøyd er at du
kan være trygg på at jobben som blir gjort – blir
skikkelig gjort. Tangen Bygg bistår deg i hele
p rosessen, slik at du slipper å forholde deg til en
lang liste med folk. Slik blir prosessen enkel, ryddig
og effektiv for begge parter – men spesielt for deg.

Se hva vi har gjort tidligere!
Her kan du se et utsnitt av hva vi har gjort tidligere
– nok en forsikring om at vi leverer topp kvalitet til
godt fornøyde kunder.
TROSBYFJORDEN
Oppføring av fritidsbolig i Bamble-skjærgården.
Utvendig kledning i malmfuru. Patinert sink som beslag.

LINDHOLMANE
Oppføring av fritidsbolig i Bamble-skjærgården.
Utvendig kledning i malmfuru.

BJØRKØYA
Oppføring av ny fritidsbolig med tilhørende
bryggeanlegg.
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Drømmer du om peiskos, og om å få det
fint hjemme? Vi har hjulpet tusener med
å finne peisen eller ovnen som passer for
akkurat deres hjem, smak og lommebok.
Ofte har vi levert og montert den også.
Vi har sertifiserte montører som tar seg
av den jobben – trygt og enkelt.
Stikk innom, da vel. La oss hjelpe deg
også med å oppfylle peisdrømmen.
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- 913 17 417

www.varmefag.no/skien
Telefon: 35 52 78 37
Bedriftsveien 84, 3735 Skien
skien@varmefag.no

Har du behov for en snekker/tømrer
med lokal kjennskap og solid
e rfaring innen tømreryrket, kan du
kontakte oss på telefon eller e-post:
Tangen Bygg AS
Krabberøstrand 118, 3960 Stathelle
Kontaktperson: Fredrik Tangen
97 09 46 84 / fredrik@tangenbygg.no
www.tangenbygg.no
Du finner oss også på Facebook og
Instagram!
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Kontakt oss

