– får jobben gjort!

Totalleverandør

Leder
Tune Byggservice, etablert 1989,
feirer i år 20 års jubileum!
I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å
presentere oss selv og hva vi kan tilby.
Er du i behov av restaurering eller ønsker et tilbygg,
legge om taket, montere nytt kjøkken, lage nytt bad/våtrom eller vurderer nytt bygg; Tune Byggservice står
til tjeneste!
Siden starten for 20 år siden, har vi bygget oss opp ved
«stein for stein-metoden».
I dag representerer vi solid kompetanse og lang erfaring
som våre kunder nyter godt av. Vi har jobbet allsidig,
og oppdragene har vært varierte, alt i fra kirkebygg og
offentlige bygninger til mer vanlige oppussingstemaer i
hus og hjem. Vi kan vise til en rekke referanseprosjekter
på de ulike områdene.

Tune Byggservice opptrer ryddig og jordnært, og vi tar
med oss alle de positive tilbakemeldingene gjennom
årene fra både kunder og leverandører.
Vi er stolte av å ha kommet dit vi er i dag!
Vi i Tune Byggservice har som mål å gi alle våre kunder
optimal service samt levere kvalitetsvarer.
Viktigst av alt er å levere et solid håndverk!

Tune Byggservice er totalleverandør innen bygg.
Vi har samarbeidsavtaler med rørlegger, elektriker, maler,
blikkenslager og murer/flislegger.

Som totalleverandør holder Tune Byggservice i alle
tråder, og kunden forholder seg til én leverandør og en
fast avtalt pris på hele leveransen.

Dette forenkler prosessen for våre kunder, og man opplever en effektiv og ryddig gjennomføring av byggeprosjektene.

– Dette kaller vi service!

Tune Byggservice takker kunder og samarbeidspartnere
for årene som har vært, og ser frem i mot videre godt
samarbeid med mange spennende oppgaver og oppdrag i årene framover!

Kunde

Tune Byggservice

Stig Olav R. Nilsen
Daglig leder

Rørlegger

Elektriker

Maler

Blikkenslager

Murer/Flis

Gratulerer med 20 års jubileet!
Hilsen gjengen på Byggmakker Slorer
Fra venstre: Stig Olav, Tor, Ole og Pål.

Oppussing og
rehabilitering
av eldre
bygninger
Hvert prosjekt innenfor oppussing/rehabilitering er unikt.
Derfor kreves det kompetanse og faglig kunnskap.
Tune Byggservice kan vise til mange ulike typer oppdrag, og gjennom 20 år har vi tilegnet oss høy kompetanse som våre kunder nyter godt av.

Gamle trebygg er også en del av vårt fagområde, og her
kan vi også vise til mange referanser. Mange av våre
oppdrag er underlagt riksantikvaren, og vi følger derfor
regler om krav iht. vernede bygg.

Tune Byggservice har våtromssertifikater, og vi har mesterbrev for tømrerfaget. I tillegg har vi knyttet til oss samarbeidspartnere som har de sertifikater som kreves for
de ulike typer oppdrag.

Eksempelvis kan vi vise til rehabilitering rundt råteskader
på for eksempel Onsøy kirke.
Her har vi skiftet ut deler av bl.a taksperrer, noe som
krever erfaring og kunnskap.
Vi tar også på oss spesialoppdrag rundt oppussing av
malte murbygg, som f.eks å fjerne gammel maling på
mur, reparere mur og male opp mur.

Solide snekkere kjører solide biler!

Vi utfører graving, planering, sprenging og anleggstransport
Esso Grålum – Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum

Torpebaugen 4, 1722 Sarpsborg

Telefon: 69 10 45 60

Telefon: 69 12 86 89 – Mobil: 908 34 285
e-post: morten@oliversenanlegg.no
www.oliversenanlegg.no

bilvask - tipping - storkiosk - servering - 24 timer åpent

• Kran & Transport
• Anlegg
• Stillas
• Lift

Telefon: 69 13 87 77

 69 13 25 00
www.fosby.no

VINDUER OG DØRER

Vinduer og
dører til
nybygg og
rehabilitering
Telefon: 69 14 73 11 - Solli, 1719 Greåker

Vi utfører parkettsliping,
alt av innvendig
og utvendig malerarbeider!

Alt innen: Maling, tapet, gulv
og pumpesparkling
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Sørum Elektro AS - Din autoriserte El-entreprenør
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R
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Vi utfører el. oppdrag innen:

Industri - Landbruk - Bolighus

Strykerveien 10, 1658 Torp

Telefon: 69 36 00 70 – Faks: 69 34 76 70
E-post: postmaster@sorumelektro.no

Bøgle - 1593 Svinndal

Telefon: 907 55 145

Mobil: 415 20 534
Dalveien 137, 1718 Greåker

Monier er Tune Byggservice
sin hovedleverandør på takløsninger.
Monier er verdensledende leverandør av
skråtak.Vi leverer komplette takløsninger i
tegl og betong. For ytterligere informasjon
av våre produkter, besøk: www.monier.no

Medlem av:

Ble etablert av glassmester Erling Jensen i 1966. I dag er
det sønnen Bjørn Jensen som driver den tradisjonsrike
glassmesterbedriften videre.

Elektriske installasjoner utføres av:
Østfold Vann & Varme AS er et rørleggerfirma som utfører oppdrag innen for varme
og sanitær. Vi arbeider med modernisering
av baderom og leverer komplette løsninger
med elektriker, flislegger, snekker, murer og
rørlegger. Vi selger varme og sanitærutstyr
med deler.

Butikkutsalg av rammer, bilder, speil mm. Greåker Glass
og Rammeforretning AS driver tradisjonellt glassmesterverksted, i tillegg til rammeverksted og egen bilglassavd.
Bedriften ligger sentralt mellom Sarpsborg og Fredrikstad.
Gode parkeringsmuligheter, samt stor og trivelig butikk.

Nye Tindlundvei 17, 1718 Greåker

Leverer alt i glass!
Telefon: 69 10 21 90 – Telefaks: 69 10 21 99
E-post: henning@andersenelektro.no

«Vårt mål er å kunne levere et solid håndverk
som utføres av faglige dyktige medarbeidere.»
Arne Hellum, Daglig leder

Enkeltglass - Isolerglass - Energiglass
Sikkerhetsglass - Interiørglass
Solskjermng - Innramming - Bilglass
Plastplater - Nyinnsetting
Reperasjoner

Konkurransedyktige priser på:

Bolig/hytte – Næringsbygg
Nytt/Rehabilitering – Internkontroll
- Fagkunnskap gir trygghet!

Nordre Kongsvei 29, 1654 Sellebakk
Telefon: 905 74 246 – E-post: pal.karstensen@c2i.net
www.ostfoldvannogvarme.no

Medlem av:

Telefon: 69 14 05 77 – Telefaks: 69 14 05 18
www.greaker-glass.no

Restaurering
Vil du endre fasaden? Vi utfører alle typer arbeid;
bytting av vinduer, etterisolering, omkledning m.m.

Tilbygg

Nybygg
Vi bygger alt fra hus til hytte, garasje m.m.

Montering av kjøkken

Ønsker du større plass? Vi bygger på i form av
lengde/bredde, ny etasje eller ark/oppløft m.m.

Omlegging av tak
Som Takpartner er vi en del av ett riksdekkende
nettverk av frittstående takleggere. Vi har gjennomført spesialopplæring i å legge tak fra Monier (Zanda).
Tune Byggservice hjelper deg med å velge riktig type
undertak, valg av taktekke og nødvendig tilbehør.

Ønsker du å bytte eller pusse opp kjøkkenet, står vi til
tjeneste sammen med våre samarbeidspartnere.

Bad og våtrom
Vi er totalleverandører av bad, og godkjente fagarbeidere for våtrom. Vi utfører ønsket arbeid
i.h.t. normer og regler.

– får jobben gjort!

Kilenveien 21, 1719 Greåker • Telefon: 908 53 907 • Telefaks: 69 15 45 72
Organisasjonsnummer: 970 429 794 • E-post: post@tune-byggservice.no

www.tune-byggservice.no

