Vi løser det meste
Skjervøy Byggeservice er en løsningsorientert bedrift med et stort produkttilbud. Vi har egen avdeling for
byggevarer, hvor du får kjøpt det du trenger av materialer og utstyr for bygging og vedlikehold. Vi er også
forhandler av bolighus og garasjer fra Systemhus og hytter fra Kjeldstad Hytter, og påtar oss gjennomføring av
hele byggeprosjekter. I tillegg utfører vi betongsaging og -boring, ulike transportoppdrag, kranløft, snørydding
og sandstrøing samt lossing/lasting med hjullaster.
Høy kvalitet og god service
Skjervøy Byggeservice er en familiebedrift,
etablert i 1986, med 7 dyktige ansatte.
Vårt geografiske arbeidsområde er NordTroms, og våre kunder er både håndverkere,
privatpersoner, lokalt næringsliv og
offentlig virksomhet. Våre ansatte har solid
kompetanse og lang erfaring innen flere
fagområder. Høy kvalitet, fleksibilitet og
god kundeservice er retningsgivende for
vår virksomhet.
Byggevarer
I butikken vår i Industriveien 3, finner du
det meste av det du trenger for små og
store byggearbeider. Vi har alt fra verktøy,
jernvarer, maletilbehør og festemateriell, til
parkett, kjøkkeninnredninger og arbeidsklær.
På byggevarelageret har vi et godt utvalg
av trelast, bygningsplater, Leca, taktekke,
isolasjonsmateriell og en rekke andre
byggevarer. Vi har det meste – til
konkurransedyktige priser. Som medlem
av byggevarekjeden BYGGERIET, har vi
stadig gode tilbud på kvalitetsprodukter.
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Salg og bygging av hus og hytte
Systemhus er en spennende husprodusent med typehus som kan tilpasses
individuelt. Vi påtar oss ansvaret for hele
byggeprosjektet, gjennom godt samarbeid
med grunnentreprenører, lokale byggmestere og andre underleverandører.
Vi hjelper deg med å skape en bolig
akkurat slik du ønsker den. Vi leverer
”nøkkelferdige” hus – med mulighet for
egeninnsats, hvis du ønsker det.
I tillegg har vi avtale med Kjeldstad Hytter,
for deg som ønsker en fritidsbolig ved
sjøen eller på fjellet.
For mer informasjon om hus og hytter,
se www.systemhus.no og
www.kjeldstadhytter.no
Vi utfører også rehabilitering – både
innvendig og utvendig – av bolighus og
næringseiendommer.
Transport og løfting
Transport er et av våre virksomhetsområder, og vi frakter alt fra containere
til byggevarer og hele hus i elementer.
Vi utfører også transport av båter med
lengde opp til ca. 9 meter. Vår maskinpark
består av lastebil med 42 tm kran for
tunge løft og en hjullaster.
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BYGGEPLANER?

Bygg med oss, en del av Norges tredje største trelastkonsern
Se våre 4 kataloger:
· Anneks/småhus
· Orion Sjø/fjell
· Fjellhytter
· Sjøhytter

Selbu@kjeldstad.no
www.kjeldstadhytter.no
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Den lette takløsningen!
MetroBond® stålpanne fra Europas
største produsent av takpanner, over
50 år i markedet
� Leveres med stengranulat og
blank overflate i mange farger
� 30 års produktgaranti og SINTEF
Byggforsk godkjent
� Produsert i Aluzink stål

Nortett® produktprogram som sikrer kvalitet!
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