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Antikvarisk
rehabilitering
av fasader
Eldre bygninger skal ivaretas i forhold til sin alder, og
antikvarisk rehabilitering er derfor et svært viktig fag
område for oss. Vi benytter oss av produkter og teknikker
som står til prosjektets alder, og i denne sammenhengen
er arbeid med kalk svært viktig. Vi i Buer Bygningsvern AS
tar på oss oppdrag i alle størrelsesordener, enten det er
rehabilitering av fasader med kalkprodukter, fukt, kjellere,
balkonger, tagging, overvannshåndtering, vinduer,
trapperom eller portrom.
Blant behandlingsmetodene er fasademaling, kjemisk rens
av maling, sandblåsing, tradisjonelle mur- og pussarbeider,
gips- eller malerarbeid. Vi finner de beste løsningene for
et vellykket resultat!
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Ski Bygg AS – en del av Mestergruppen

Flisarbeid etter boka
Buer Bygningsvern AS utfører alle typer flisarbeid, enten
det gjelder kjøkken, bad eller balkong – ute eller innen
dørs. Vi er medlem av Flisekompaniets kvalitetsprogram
FK Proff, og benytter deres retningslinjer for både
prosjektering, valg av produkter og gjennomføring.
Vi tar også på oss jobben med å rehabilitere eller bygge
nye bad fra A til Å. En våtromsrehabilitering inkluderer alle
lag i prosessen, og vi er sertifisert under Byggebransjens
våtromsnorm. Medlemskapet i FK Proff gjør at vi kan tilby
12 års tetthetsgaranti på våre bad.

Varig tegl- og
natursteinarbeid
Varig tegl og naturstein er vakkert og varig,
og fint å bruke i samspill med andre typer
materialer. Vi b
 ygger både grunnmur, støttemur, kledning eller piper, og kan også utbedre
og foreta ommuring av mur i naturstein eller
utføre tørrmuring.

Det lønner seg å være medlem
i Håndverksmur!

www.handverksmur.no

Ess Installasjon AS har som
hovedoppgave å bistå våre
kunder med tilpassende løsninger
til riktig pris og til avtalt tid.
Vi tilbyr alt av elektrikertjenester
og setter deg som kunde i fokus.
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Betongrehabilitering
Vi i Buer Bygningsvern AS tar på oss en 
rekke ulike oppdrag innen b
 etongrehabilitering, enten det er fasader,
balkonger, parkeringshus eller garasjer.
Våre dyktige ansatte utfører både
reparasjon av riss og s prekker, katodisk
beskyttelse, etterisolering og forsterkning.
Vi kan også hugge ned b
 alkonger og støpe
nye på plassen. F irmaet har kompetanse
bevis fra Betongopplæringsrådet for
gjennomføring av betongrehabilitering og
sprøytebetong, og er også medlem i Norsk
forening for betongrehabilitering.
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www.buer-bygningsvern.no

Buer Bygningsvern AS er en solid murmesterbedrift med
egne ansatte murere, hvor kvalitet teller og utføres til
avtalt pris og tid. Vi utfører både mur-, puss-, flis-,
betong- og natursteinarbeider, samt overflatebehandling.
Vårt geografiske kjerneområde er Oslo, Akershus og
Østfold, og vi utfører både store og små prosjekter som
hoved- e
 ller totalentreprise.
Buer Bygningsvern AS tilhører Buergruppen, som er eid
av Håndverksgruppen AS. Vi arbeider i fellesskap med
de andre selskapene i både Buer Systemet og Håndverks
gruppen, og samarbeider tett med bransjens ledende
leverandører. Sammen sikrer vi at prosjektene våre
gjennomføres med kvalitet i alle ledd!

Buer Bygningsvern AS er medlem
i disse viktige fagmiljøene:
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Tar bygningsvern
på alvor

