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Fagkunnskap du nyter godt av

Siden Tune Byggservice AS ble etablert i  Sarpsborg i 1989, 
har 30 år med erfaring gjort oss til en solid  bedrift med 
bred kompetanse innen et vidt spekter av entreprenør
tjenester. Vi har både fagfolkene og  kunnskapen som 
trengs for å sikre våre kunder trygghet i ethvert 
 byggeprosjekt!

Gjennom alle år har vi i Tune Byggservice jobbet både 
målrettet og kvalitetsbevisst. Vi har jobbet allsidig, og 
 oppdragene har vært varierte. Det har gitt oss en rekke 
gode referanser innen både nybygg og renovering 
– alt fra private hjem til offentlige bygg. Kundene våre 
 kjenner oss som ryddige og jordnære, og det har vi tenkt 
å fortsette med!

Tune Byggservice er totalleverandør av entreprenør
tjenester. Det vil si at vi tar ansvaret for hele prosessen 
fra planlegging til utførelse – og du trenger å forholde deg 
til kun én  leverandør på hele leveransen. I tillegg til våre 
fast ansatte tømrere,  samarbeider vi tett med utvalgte 
håndverkere i alle relevante fag. Vi har en rekke faste 
 samarbeidspartnere som vi har jobbet med gjennom 
mange år. Dette forenkler prosessen for deg som kunde, 
og bidrar til en mer ryddig og effektiv gjennomføring av 
byggeprosjektet. 

Hos oss får du også mer enn bare fagmessig håndverk 
– vi gir deg profesjonell veiledning og tett oppfølging hele 
veien. Du er velkommen til å kontakte oss for rådgivning og 
et  uformelt pristilbud!

Én entreprenør på hele leveransen
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ARBEID INNEN:
• nybygg og tilbygg

• rehabilitering og restaurering

• omlegging av tak

• renovering av bad

• montering av kjøkken



Hovedleverandør og samarbeidspartner til

SARPSBORG

 

Våre samarbeidende leverandører:



Nybygg og tilbygg

Vi bygger alt fra nye hus og hytter, til garasjer og andre 
uthus. Ønsker du større plass? Vi kan bygge på både 
i lengden og bredden, en ny etasje eller andre 
utvidelser. 

Foruten egne tømrere, samordner vi andre 
nødvendige håndverkere og fagfolk i prosjektet.



Omlegging av tak
Som Takpartner er vi en del av et riksdekkende 
 nettverk av frittstående takleggere, og har blant annet 
 spesialkompetanse på tak fra Monier. Det gjør at vi kan 
hjelpe deg å velge riktig undertak, takstein og  nødvendig 
tilbehør. Vi har også erfaring med skifte av  taksperrer på 
større bygg, blant annet kirker.



Vi takker for at Tune Byggservice kjøper  
sitt arbeidstøy hos oss!

Alt innen arbeidstøy, verneutstyr og profilering

Åpent hver dag  - 0630–1900 • Lørdag 0800–1500 
Tlf. 69 33 78 90 

Rehabilitering og restaurering

Vi utfører alt fra endring av fasader og bytte av vinduer til 
etterisolering, omkledning og utbedring av råteskader.  
Vi har samarbeidet med Riksantikvaren på flere prosjekter, 
og har bred erfaring med krav til verneverdige bygg. 



69 10 21 90

Medlem av elektrikerkjeden

69 10 21 90

Medlem av elektrikerkjeden

Tlf. 91 11 51 80/90 65 72 91
post@hansenrorleggerservice.net

Restaurering av Østre Fredrikstad kirke 
Omfattende rehabilitering av råteskader i bærekonstruksjoner i tak og på gesimser. 
Taket er tekket om med ny folie, sløyfer, lekter og ny glasert takstein. Fjerning av  
gammel maling utendørs, fjerning og påføring av kalkpuss, omfattende reparasjon 
av murte gesimser, malearbeid. Montering av nye takrenner, beslag og nedløpsrør.



Bad og kjøkken

Tune Byggservice er totalleverandør av bad. Vi har 
 godkjente fagarbeidere med våtromsertifikat, og alt 
utføres i henhold til gjeldende regler og forskrifter. 
Ønsker du å bytte innredning eller pusse opp hele 
kjøkkenet, tar vi gjerne jobben med det også.



STRAI KJØKKEN SARPSBORG 

Mikrosement – for innovative løsninger
Mikrosement har hardhet som betong, men er en lett masse som 
påføres i en tykkelse på 1-3 mm. Den kommer i forskjellige strukturer, 
og kan behandles med flere nyanser overflatebehandling. I tillegg til å 
spare tid ved rehabilitering av eksisterende underlag, har mikrosement 
lang holdbarhet, er vedlikeholdsfritt og kan enkelt pusses ned for en 
ny “finish” om det ønskes. Den har alle egenskaper og muligheter som 
trengs for å skape de unike løsningene og stilige kombinasjonene 
du ønsker!



Pellygata 55, 1706 Sarpsborg
Tlf. 934 19 920
www.j1s1.no

Morten Oliversen AS
Trøskeholtet 38, 1708 Sarpsborg  • Tlf. 908 34 285

Ulike prosjekter – samme gode kvalitet

Alle byggeprosjekter er unike, enten det er oppføring av 
nye hus, mindre oppussingsprosjekter eller rehabilitering 
av  verneverdige bygg. Felles for alle jobbene, er at de 
krever riktig fagkunnskap, relevant erfaring og nødvendige 
 godkjenninger. Det har vi i Tune Byggservice!

Vår varierte portefølje rommer alt fra tradisjonelle 
 entrepriser til ulike spesialoppdrag. Vi påtar oss jobber 
som krever sertifisert kompetanse – enten det er i form 
av mesterbrev, våtromsertifikat eller godkjennelse fra 
 Riksantikvaren.

Takk til våre
samarbeidspartnere



Tune Byggservice har gjennom fler år vært Zanda 
Icopal takpartner. Sammen kan vi tilby komplette 
taksystemer til alle typer tak. Vår lange erfaring 
og respekt for håndtverket gjør at vi til enhver 
tid etterstreber å tilby deg som kunde de beste 
takproduktene på markedet. 

BMI – Mye mer enn bare et tak! 

BMI Norge er stolt samarbeidspartner med Tune Byggservice. 

Viktige verdier for oss
ALLSIDIGHET – vi opptrer ryddig og jordnært

FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET – god service og kvalitetsvarer er en selvfølge

VIKTIGST AV ALT – å levere et solid håndverk!



Kvalitet, yrkesstolthet og tradisjon 

Tune Byggservice AS
Besøksadresse:
Ordfører Thorbjørnsen vei 6
1719 SARPSBORG

Telefon: 908 53 907

Epost:  post@tunebyggservice.no

Helt siden vi startet opp har dette vært viktige verdier for 
Tune Byggservice. Vi begynte som et enkeltmannsforetak 
for tre tiår siden, og har sakte, men sikkert, bygd opp den 
dyktige og solide staben vi har i dag. 

Alle våre ansatte har svennebrev, og du er derfor  sikret 
 kvalifiserte håndverkere hver gang du benytter oss. 
 Samtidig er vi vårt ansvar bevisst gjennom stadig 
 rekruttering og utdanning av lærlinger. 

Vi ønsker både tidligere og nye kunder velkommen, 
og vil samtidig få takke alle for de mange spennende 
 oppdragene vi har hatt!

Stig Olav R. Nilsen     Pål A. Martinsen

Pål A. Martinsen Stig Olav R. Nilsen  
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