Samarbeidspartnere

«Vi har benyttet oss av Francke Bygg AS til omfattende
renovering av leilighet i en bygård i Oslo fra 1894
og til total innvendig r ehabilitering av en enebolig
på Blommenholm og noe utvendig arbeid. Arbeidet
ble ferdig på tid, med høy k valitet. Ingen problemer i
ettertid.»
Magnus Hauge Greaker
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Referanser

Sofies gate 72 – 0454 Oslo – Tlf: 22 96 39 50
post@franckebygg.no – www.franckebygg.no

Bærum eltek AS
Lyssand-Frekhaug AS
Jømna Bruk AS
H C Thaugland AS
Albretsen & Grohshennig AS
Murmester Halimi

«Francke Bygg AS monterte nye brann og lyd
inngangsdører til sameie laget av Jømna Brug. Vi er
veldig fornøyd med leveransen. De er flinke, presise og
ryddige. Anbefales!»
Emanuela Tricca
«Meget godt fornøyd med alt arbeid ved total
renovering av stor enebolig fra 1964. Utmerket arbeid
av firmaets egne snekkere, samt av elektrikere,
rørleggere, murere, flisleggere og malere som Francke
Bygg benyttet seg av. Dette er et firma som vi mer en
gjerne anbefaler til andre.»
Stein Østgaard

Strømsveien 322, 1081 Oslo
Axel Brinchsvei 5, 0682 Oslo
Tlf: 90 04 65 54 • E-post: algros@online.no

Tlf. 22 27 01 82 • E-post: algros@online.no
www.algros.no
www.algros.no

Designelementer
{XXX}

FASADEREHABILITERING • BETONGREHABILITERING • PIPEREHABILITERING
BAD OG VÅTROM • REHABILITERING AV BALKONGER • TEGL OG LECA
Service og vedlikehold

MUR MES TE R

HA LI MI

Tvetenveien 162, 0671 Oslo • Tlf. 415 52 867 • E-post: halimi@muroslo.no

www.muroslo.no

Rehabilitering av boliger

Butikk- og restaurantarbeider

Borettslag og sameier

Dører og vinduer

Nybygg

Tak- og fasadearbeider

Vi utfører hoved- og totalentrepriser innen
nybygg-, tilbygg- og rehabiliteringsmarkedet
for borettslag og sameier samt små og store oppdrag for privatpersoner

Våtromsarbeider

De fire grunnpilarene
Vi er opptatt av gode resultater for kunden, for
ansatte og for selskapet. Riktig o
 rganisering
gir det beste resultatet. Hos Francke Bygg
jobber vi derfor utfra en struktur hvor vårt
arbeid hviler på de fire grunnpilarene Idé, Mål,
Trivsel og HMS.

Idé
Forretningsideen er å betjene små og store
eiendoms besittere i både privat og offentlig
sektor.

Mål
Vårt mål er å fremstå som ledende leverandør
av tjenester innen ombygging, rehabilitering,
service og vedlikehold for private og profe
sjonelle aktører.

Kvalitet, lang erfaring, sterk fagkunnskap
og kompetente medarbeidere










Hoved- og total enterpriser siden 1988 for
borettslag, sameier og privatpersoner!
Utskifting dører og vinduer!
Rehabilitering!
Nybygg/ombygging/modernisering!
Tak- og fasadearbeider!
Piperehabilitering!
Service/vedlikehold!
Gir gjerne råd- og løsningsforslag!
Kvalitet i fokus!






Trivsel
De ansatte, er firmaets viktigste ressurs!
Trivsel på arbeidsplassen og godt arbeidsmiljø
fører til kundelojalitet, langsiktig lønnsomhet
og trygge arbeidsplasser.

Godkjent våtroms bedrift!
Sentral godkjenning for anvarsrett jfr. plan- og
bygningsloven!
Mestertittel i tømrerfaget!
Registrert og godkjent i STARTBANK!

Helse, miljø og sikkerhet
Virksomhetens dokumenterte rutiner for
helse, miljø og sikkerhet er avgjørende for
en trygg og profesjonell gjennomføring
av prosjekter, med et kostnadseffektivt og
kvalitet sikkert resultat og derigjennom bidra
til bærekraftig utvikling.

Med Francke Bygg AS` brede erfaring og kompetanse,
sammen med nødvendig fagkunnskap tilført fra gode
samarbeidspartnere gjennom en årrekke, kan vi love deg
det aller beste resultatet!

Totalleverandør på trelast og byggevarer
STOLT LEVERANDØR
Telefon 56 30 33 00
firmapost@LF-as.no
Ulsmågveien 7 – 5224 Nesttun
www.lf-as.no

SERVICEELEKTRIKER
BELYSNING
MODERNISERING
SMARTHUS
NYBYGG

til Francke Bygg!
Gruvemyra 61,
1354 Bærums Verk
www.baerumeltek.no
Mobil: 412 33 010
E-post: magne@baerumeltek.no

I våre 3 avdelinger har vi alltid fokus på god service,
fagkunnskap og kvalitet - det er trygghet for en god handel.
◆vakker◆
◆varig◆
◆verdifull◆

RASK OG PRESIS

jomna.no

FRAKT
Storo: Vitaminv. 5 | Abildsø: Enebakkv. 292 | Vækerø: Drammensv. 200

på hele Østlandet

Mandag
til fredag
06.00 - 17.00

thaugland.no

