Kråbøl & Dale – kvalitet i 25 år

Erfaring og kvalitet
Steinar Kråbøl og Jan Tore Dale fullførte begge mesterutdanning i 1995, og kort tid etter startet vårt samarbeid.
Byggmestrene Kråbøl & Dale AS ble senere stiftet i 1999.
Med 25 års erfaring fra bransjen har vi fått et godt rykte
i vårt nærområde. Dette har vi opparbeidet oss gjennom
både nybygg og rehabiliteringsjobber.
Det er etter hvert mange som vet hva Kråbøl & Dalekvalitet betyr – og kundene kommer tilbake til oss med
nye prosjekter. Det er vi stolte av.
Vi er fire tømrere, som til sammen innehar mer enn 100
års erfaring. Dette betyr at nesten uansett hva som dukker
opp i et byggeprosjekt, så har vi løst liknende utfordringer
tidligere.

Kortreist – lokalprodusert – gjenbruk
For Byggmestrene Kråbøl & Dale har miljøhensyn
alltid vært en grunnpilar i virksomheten.

Vi benytter oss av kortreiste, lokalproduserte og gjenbrukte produkter som en del av vårt bidrag til miljøet.
Furnes Almenning produserer kvalitetstrelast fra
lokale skoger, og de stiller gjerne om på sagblad og
høvler når vi trenger spesialprodukter.
Are Treindustrier Ringsaker AS lager solide
takkonstruksjoner, og andre produkter for oss, av
lokalprodusert trelast.
Byggmester T. Sømoen er vår samarbeidspartner på
isolering med cellulosefiber-isolasjon.
Dette produseres av resirkulert avispapir og har
suverene isolasjonsegenskaper. Brukt sammen med
diffusjonsåpne membraner får vi friske hus som
«puster», samtidig som kravene i TEK er tilfredsstilt.

Samarbeid

Gjennom alle årene med opparbeidet praksis har
noen samarbeidspartnere kommet naturlig, fordi de
holder samme gode standard som oss.
Slik som Arne Hansen Installasjon AS og Murerfirma
Kjell Syversen AS. Vi har dyktige samarbeidspartnere
i alle ledd fra prosjektering og tegning, via graving og
VVS til tapetsering og innredninger.

«Hva som gjør denne arbeidsplassen
så bra? Kråbøl & Dale har varierte
arbeidsoppgaver med restaureringsprosjekter og nybygg. Det er et godt
arbeidsmiljø i en solid bedrift.»
Per Kristian Hulleberg – Tømrer

«Vi har så mange spennende prosjekter,
og har det samtidig ganske fritt her i
Kråbøl & Dale. Vi har også veldig dyktige
håndverkere – og dette er en
kombinasjon som gjør denne
arbeidsplassen så bra.»
Jan Tore Dale – Tømrer og daglig leder

«En allsidig hverdag med stor
variasjon og mange spennende
prosjekter – rehabilitering eller
nybygg – gjør det så bra å jobbe
her. Vi har et godt arbeidsmiljø
med stor grad av fleksibilitet i
hverdagen, og det er i tillegg en
veldig lærerik arbeidsplass.»
Lars Vegar Høgset – Tømrer

«Fordi vi har de beste tømrerne, får vi
også de beste kundene. Det er ikke så
mange slike firmaer som vårt igjen. Derfor
får vi også mange spennende prosjekter å
jobbe med. Jeg var miljøaktivist i
ungdomsåra, og som tømrermester prøver
jeg å fokusere på riktige miljøvalg i den
daglige virksomheten. Mitt engasjement
for natur- og miljøvern sitter i ryggmargen.
Da er det lett å ha fokus på riktige miljøvalg i den daglige byggevirksomheten.»
Steinar Kråbøl – Tømrer og daglig leder
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Vi jobber innen FN’s
bærekraftmål nummer
12. Ved å bruke lokale
produsenter og
samarbeidspartnere,
gjenbruke materialer og
frakte kortest mulig –
minsker vi blant annet
bruk av materialer og
ikke minst CO2 utslipp.

VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Din leverandør av ICell celluloseisolasjon,
til blåsing og som matter.
Vi leverer også produkter fra Siga for effektivt å stoppe
trekk og fuktighet.
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