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Vi oppfyller kundenes hus-drømmer!
Vima Bygg AS ble etablert i 2015 av byggmester
Marcin Wietoszko. Bedriften har sentral godkjenning og helt
siden starten har vi arbeidet målrettet mot én ting – å oppfylle
våre kunders drømmer om et eget, enestående og solid hjem.
Hos oss finner du et team med høyt kvalifiserte og engasjerte
tømrere, murere, flisleggere og malere med lang erfaring innen
sine respektive fagfelt. Felles for våre håndverkere er at de har
gjennomført flere ulike typer arbeid, blant annet bygging av nye
hus, ombygging og oppussing av eksisterende hus – nedriving og
modifisering med mer.
Vi tar på oss både de helt minste oppdragene – og de virkelig
store. Uansett størrelse, kan vi love deg at vårt team er fleksible
og løsningsorienterte, og vi tar hensyn til dine behov.

Et lønnsomt samarbeid
I Vima Bygg AS har vi med tiden opparbeidet oss et stort nettverk
med samarbeidspartnere. Sammen med velprøvde arkitekter
og byggingeniører, leverandører, interiørdesignere, elektrikere,
rørleggere og bygginspektører kan vi raskt finne gode løsninger
for akkurat ditt prosjekt. Vårt materialvalg er basert på det beste
det norske markedet har å by på, vi kjøper gjerne lokale kortreise
materialer, men kan også benytte oss av internasjonale bygg
materialer, alt etter hvilken type prosjekt vi arbeider med.

Utvidelse– for fremtiden
Akkurat nå arbeider vi med å etablere en helt ny avdeling ,
Vima Bygg Frøya AS. Den nye avdelingen er nå i full drift og har
base på Frøya, som kommer til å ha sitt geografiske arbeids
område på øyene Frøya og Hitra. Vi ønsker at vårt gode håndverk
skal nå ut til flere, da vi brenner for vårt fag – og de fornøyde
kundene. Våre nye lokaler finner du på Fillingsnesveien 192,
7263 Hamarvik.

Din totalentreprenør

Helse, miljø og sikkerhet

Vima Bygg AS er en totalentreprenør med tømrere, murere og
malere, sammen med våre samarbeidspartnere anvender vi de
mest effektive og lønnsomme byggeløsningene. Vi har faste
samarbeidspartnere innen graving, tak – og blikk, rørlegger
og elektriker. På denne måten kan vi med hånden på hjertet
garantere våre kunder den aller høyeste kvaliteten på tjenestene
som tilbys.

For oss som tømrere er det viktig at vi utfører vårt arbeid på en
rasjonell og sikker måte som tilfredsstiller krav til helse, miljø og
sikkerhet (HMS). Vi har stor kunnskap og gode rutiner på hvordan
vi utfører vårt arbeid sikkert ute på prosjektene våre.

Vårt arbeid preges av en gjennomført norsk stil, som er kjent
for våre kunder, og som verdsettes høyt når man får se vårt
sluttprodukt.

Vi har høy sorteringsgrad på vårt avfall og vi benytter oss
av k ortreiste materialer så godt det lar seg gjøre. Vår bilflåte
er moderne og vi har et høyt fokus på vedlikehold av våre
kjøretøy. Vi ønsker å bidra, og vi oppfordrer alle våre gode
samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

For både private kunder og for proffmarkedet,
utfører vi blant annet:
‣ Boliger / nybygg og tilbygg
‣ Oppussing / ombygging
‣ Rehabilitering / restaurering
‣ Våtrom
‣ Tak og fasade

Samtidig ser vi på det som en selvfølge at vårt arbeid skal sette
så lite klimaavtrykk som mulig.

Vima Bygg AS er en mesterbedrift, godkjent for ansvarsrett.

«... Kom gjerne innom oss for en
kopp kaffe og en uforpliktende prat
om ditt drømmeprosjekt ...»
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Med fagfolk på jobb i hele åpningstiden, flotte utstillinger, gode
logistikkløsninger og egne byggeplassoppfølgere står vi godt rustet.
Vi er opptatt av at vi sammen med våre dyktige leverandører av
merkevarer skal kunne jobbe så tett som mulig og bistå
Vima Bygg slik at de skal kunne levere så gode prosjekter som mulig.
Vi takker Vima Bygg for tilliten!
Noen av våre dyktige leverandører:

•

Tlf. 73 80 13 00

•

E-post: felles.lade@xl-bygg.no

•

www.xl-bygg.no

Leverandør av flis, mur og VVS

Haakon Vii's Gate 19, 7041 Trondheim • Tlf. 406 91 111

www.fliskonkurrenten.no
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