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BN Bygg AS
Totalentreprenør BN Bygg AS er en lokal bedrift som leverer snekkerog tømmerarbeid i kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.
Bedriften ble etablert i 1992, og er en totalentreprenør med bred
kompetanse innenfor nybygg og rehabilitering av hytter, eneboliger
og næringsbygg.
Vi har vår base på Veggli, men utfører oppdrag i flere kommuner som
Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Vi leverer vann og
avløp til hus og hytter,
vannbåren gulvvarme,
og varmepumper

r

ørsenteret
ødberg a.s

Norevegen 2 • 3630 Rødberg • epost: r-senter@online.no

Tlf. 32 74 12 75 • Mobil: 916 39 334

Utvalgt
kjøkkenleverandør

Studio Sigdal

Skolegt. 13,3611 Kongsberg, tlf 32 29 94 94.
3358 Nedre Eggedal, tlf 32 71 16 60.
post@studiosigdal-kongsberg.no

Et sikkert valg
BN Bygg AS består av fagarbeidere med lang erfaring fra byggebransjen. Fokus på kvalitet og fleksibilitet gjør oss til et sikkert valg
for våre kunder.
Bedriften består av 15 ansatte, og er vi stolte av at vi har kvalitetskrav
og yrkesstolthet godt forankret i alle ledd i vår bedrift.
Håndverkstradisjon
BN Bygg er din lokale husleverandør, og vi er forhandler av Idèhus.
Vi bygger boliger forankret i solid norsk håndverkstradisjon, med
moderne løsninger som gir lavere energiforbruk og bedre inneklima.

Malermester Kjell Rygg AS

Numedal
• Grunnarbeid • Graving • Drenering • Brøyting
• Grunnmur • Pilarer • Plate på mark
• Tømrerarbeid • Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering

Tlf. 32 74 33 37 - Faks. 32 74 36 34
Bjørnar mob. 924 33 542

Lienvegen 113 • 3580 Geilo • Tlf. 32 09 60 80
www.kjellrygg.no • post@kjellrygg.no

Alt innen maling, flislegging,
tapetsering, gulvarbeid og
epoksyarbeider
Nedre Gokstadvei 21• 3240 Sandefjord
Tlf: 97 18 30 00 • Faks: 33 48 33 11 • epost: post@hoffmaler.no
www.hoffmaler.no

Totalentreprenør
Vi kan også tegne din drømmebolig eller hva du ønsker utført, og vi
tar oss også av alt av søknader og papirarbeid i forbindelse med ditt
prosjekt. Ønsker du at vi skal stå for totalentreprisen så gjør vi gjerne
det – vi kan i så fall vise til lang erfaring med våre samarbeidspartnere
som har samme krav til kvalitet som oss selv.
Uansett hva våre oppdrag går ut på så utfører vi alle våre oppdrag med
største respekt for våre kunders ønsker og forventninger.

Byggherren

“Vi ville ha lokale håndverkere. Det ga den beste oppfølgingen i byggefasen.
Og når vi trenger dem til vedlikehold og ombygging, er de i fortsatt i nærmiljøet.»

Tverli Aut. Sveiseservice as
“Vi gjør hva vi kan - vi kan det vi gjør”

Vi utfører det meste innen stål og metallarbeider.
Store og små stålbygg, rehabilitering, trapper, rekkverk etc.
Sveising av stål, aluminium, rustfritt stål og syrefast stål.
Anolitvn 6 - 1400 SKI
Mob. 91 55 17 35 • Tlf. 64 87 31 30 • epost: verksted@tverli-sveis.no
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ENTREPRENØRFORRETNING
3630 RØDBERG

Tor Jacobsen
Mob: 41 56 84 90

Ole Jacobsen
Mob. 94 15 15 18

aksel bøRResen a/s
le
Din loka !
rørlegger

Sevle - 3630 Rødberg
Mob: 924 99 025
epost: aksel.borresen@gmail.com

Numedal Installasjon AS
3630 Rødberg • Tlf. 32 74 14 90
post@numedal-installasjon.no
www.numedal-installasjon.no
VAKT 414 46 950

elfag.no - når du trenger elektriker

Vi realiserer din hyttedrøm!
BN Bygg har lang erfaring med bygging av høystandard hytter på fjellet. Vi
tar hånd om hele prosessen - fra prosjektering til nøkkelferdig bygg. Dyktige
medarbeidere og solide samarbeidspartnere, gjør oss i stand til å utvikle og
gjennomføre små og store hytteprosjekt.
BN Bygg er kjent for høy standard - både når det gjelder materialvalg og
utførelse. Vi benytter kun miljøriktige materialer fra anerkjente og pålitelige
leverandører, samtidig som vi legger stor vekt på funk-sjonelle og trygge
løsninger med lave vedlikeholdskostnader.
I nært samarbeid med deg som kunde, finner vi de beste løsninger tilpasset
dine drømmer og behov. Dette gir deg en unik hytte med ditt personlige preg.
La oss være ditt naturlige valg når du skal bygge hytte.

Trygghet

Uansett hva våre oppdrag går ut på så utfører vi alle våre oppdrag med største respekt for
våre kunders ønsker og forventninger. Uansett hva våre kunder ønsker utført – fra mindre
oppdrag som for eksempel skifte av vinduer, til større rehabiliteringsoppdrag og nybygg, så
skal vår erfaring og kompetanse komme våre kunder til gode.

Vi utfører alt av
saging, boring og
riving av betong
Nils Vøllo • 3632 Uvdal • ni-vo@online.no • mobil: 950 80 202

Tlf. 32 14 75 50
www.eke.no
Utfører alt av sterk- og
svakstrøms-installasjoner.
Leverandør av installasjon
i næringsbygg, offentlige,
industri og private bygg,
bolig og fritidsbygg.
Kontakt oss for en
installasjonsprat!

RåDGiveNDe iNGeNiøReR
ByGGeTekNikk oG BRaNN

Hovedkontor:
3535 Krøderen
Avdeling Åmot:
3340 Åmot
Avdeling Sigdal:
3350 Prestfoss

Gunstig finansiering og forsikring
Telefon: 32 74 29 00

www.nesbanken.no

DBC Næringshage • 3550 Gol • Tlf: 32 02 99 35 • epost: bygg@dbc.no

I BN Bygg håndplukker vi våre leverandører på bakgrunn av kriterier som kvalitet, kompetanse
og leveringsdyktighet. I denne brosjyre finner du noen av våre viktigste samarbeidspartnere.

BN Bygg AS
ANBefAler

Idyll

Rehabilitering og restaurering utføres med respekt. På slike oppdrag settes vi hele
tiden på utfordringer. Vi liker utfordringer. Vi liker også å kunne bidra med vår
erfaring og kompetanse til å sammen med våre oppdragsgivere komme fram til den
ideelle løsningen.

som leverandør av byggevarer!

En komplett
byggevareforretning
med gode priser og
skikkelig service!

- visuell kommunikasjon

PRODUSENT AV BROSJYRER, HJEMMESIDER OG FILM

Brosjyre
Brosjyre

Brosjyre

Skreddersydde løsninger for hjem og hytte
www.uvdals.no • Telefon: 32 74 30 51

Web

Web
Film Web
Film
Film

Telefon: 69 87 70 00 www.profil-media.no

E.A Smith As avd. Byggern Veggli, 3628 Veggli
Telefon 92 87 11 00 - Faks 32 74 64 65

www.byggern.no

Veggli, 3628 VEGGLI
Kontaktperson Gunnar Solberg - Telefon 32 74 60 20 - gunnar@bn-bygg.no

www.bn-bygg.no

