UNIKT OCH KVALITETSSÄKERT SEDAN 2004
Sedan 2004 har Arvika Modul & Bygg levererat kvalitetsbyggsatser och helhetslösningar till bästa möjliga pris för dig som
kund. Vi är inget kataloghusföretag, allt som tillverkas är unikt byggt efter just dina önskemål. Tack vare ett nära samarbete med lokala underentreprenörer kan vi ta oss an projekt runt om i hela Värmland.
VI BYGGER DIN DRÖM – EFFEKTIVT OCH MED HÖG STANDARD
Vi lyssnar på dina önskemål och kommer med tips och idéer för att ta fram högkvalitativa resultat till ett fördelaktigt pris.
Med vår expertis behöver du aldrig vara orolig. Du blir tilldelad en personlig kontakt, som är med dig från första möte med
vår arkitekt, till färdig levererad produkt. Utan några som helst mellanhänder får du total transparens och fullständig koll
på arbetsprocessen. Vi har inga färdiga byggsatser utan bygger helt efter dina önskemål och idéer – från skiss till sista
spik.
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Ring eller maila för personligt prisförslag på ert projekt
– Bifoga gärna bilder!
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STABIL TILLVÄXT MED KVALITETEN I FOKUS
Sedan starten har vår omsättning ökat markant. Vår plats i
branschen är stabilt förankrad och våra kunder kan lita på
att vi är kvar imorgon också. Med noggrannhet planerar vi
nu före, under och efter alla projekt. Vi har blivit mer effektiva samtidigt som du kan lita på en kvalitetssäker och kostnadseffektiv process. Vi har tagit ett steg i taget, en trygg
och stabil tillväxt med kvalitet i fokus. Allting vi gör sker med
eftertanke och för kundens bästa.
ETT ARBETSLAG SOM GENOMSYRAS AV
KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi på Arvika Modul & Bygg levererar inte maskingjorda projekt. Detta gör att du kan vara med hela vägen och påverka
utformningen. Det leder också till att du får hantverksmässigt utförda produkter, med kvalitetssäkra medarbetare som
säkerställer en hög standard. Företaget genomsyras av det
genuina intresset för bygget, det vilar en yrkesstolthet över
oss. Våra medarbetare har hög kompetens, rätt utbildning,
och utbyter erfarenheter och traditioner med varandra. Vi
trivs tillsammans och strävar alla efter att nå samma mål.
Vår låga personalomsättning och våra nöjda kunder är ett
kvitto på att det vi gör fungerar även i praktiken.

”VI HAR INGA FÄRDIGA BYGGSATSER UTAN BYGGER HELT
EFTER DINA ÖNSKEMÅL OCH
IDÉER – FRÅN SKISS TILL
SISTA SPIK.

0563 - 610 05 • www.svanstromstra.se

HÖG KVALITET PÅ VÅRA VILLOR
Vi på Arvika Modul & Bygg tar fram hus helt efter dina önskemål, behov och idéer. Vi kommer med förslag och tips på
material och utförande för att skapa ett kvalitetssäkert resultat i ett kostnadseffektivt utförande. Vi kan tillsammans med
dig ta fram en ritning, bygga efter en som du själv tagit fram eller låta vår arkitekt rita upp ett eget förslag. När ritningen
är gjord börjar arbetet med att i vår bygghall på 600 kvm bygga så mycket som möjligt i byggsats. Efter konstruktion sker
montering på tomten, med hjälp av kranbilar lyfter vi alla väggar på plats. För att skydda huset mot väder och vind arbetar vi på ett effektivt sätt med isolerad byggsats, som vid montering tätas ytterligare.
VI GÖR DITT DRÖMHUS TILL DITT HEM
För oss är det mest betydelsefulla att skapa långsiktiga relationer med dig som kund. Vi bygger för din skull, för att ditt
drömhus ska bli ett hem för många decennier framöver. Våra hus är därför energisnåla, för både miljöns och din plånboks
skull. Vi bygger med material som håller hög standard och efter beprövade metoder. Vi anpassar oss helt efter dig och
dina förutsättningar.

MED FÖRSLAG OCH TIPS PÅ MATERIAL OCH UTFÖRANDE
” VIFÖRKOMMER
ATT SKAPA ETT KVALITETSSÄKERT RESULTAT I ETT KOSTNADSEFFEKTIVT UTFÖRANDE.
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Takstolar & fackverksbalkar
med högsta kvalitet
Vår kunskap - din trygghet!
Höregatan 2, 571 34 Nässjö, Tel. 0380-55 50 70
info@takstolsfabriken.se

www.takstolsfabriken.se

www.isolar.se

LÅT OSS BYGGA DITT FRITIDSHUS
Vid byggen av fritidshus är det oftast andra behov och syften som ska tas i beaktning än vid utförande av villor. Vill du ha
en bostad för året runt, ska den vara nära vatten och hur många ska kunna övernatta? Det finns vissa restriktioner kring
höjden på fritidshus och vi försöker därför att hjälpa dig som kund att ta de beslut som gynnar dig mest.
HELT EFTER DINA ÖNSKEMÅL OCH BEHOV
Vi på Arvika Modul & Bygg arbetar liksom vid husbyggen på ett effektivt sätt när det kommer till fritidshus. Vi vet vad
som förväntas av oss och av det material som ska klara väder, vind och omgivning. Vi håller samma höga kvalitet på våra
fritidshus som på våra villor.

VI UTFÖR ALLT INOM BYGGNADSPLÅT
OCH VENTILATION
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”VIANVÄNDER
VET VAD SOM FÖRVÄNTAS AV OSS OCH AV DET MATERIAL VI
SOM SKA KLARA VÄDER, VIND OCH OMGIVNING. VI

HÅLLER SAMMA HÖGA KVALITET PÅ VÅRA FRITIDSHUS SOM PÅ
VÅRA VILLOR.

GARAGE – HUR LITET ELLER STORT DU VILL
Vi bygger alla olika storlekar på ditt garage. Från minsta bilen till stora hallar – det finns inga begränsningar på hur stora
byggen vi kan göra. Vi skapar enhetliga garage som matchar resten av ditt hus, utformade för att du ska få plats med det
du behöver.
FÅ MER UTRYMME MED ETT ATTEFALLSHUS
Vi bygger ditt attefallshus enligt de regelverk som finns, och har både dem och dina önskemål i beaktning. Attefallshus får
vara max 25 kvm och 4 meter högt. Detta gör att kvadratmeterpriset kommer att bli relativt högt. Vi bygger därför med
kvaliteten i fokus för att ge dig ett hus värt pengarna.

MEDARBETARE HAR HÖG KOMPETENS, RÄTT UTBILDNING OCH UTBY”VÅRA
TER ERFARENHETER OCH TRADITIONER MED VARANDRA. VI TRIVS TILLSAM-

MANS OCH STRÄVAR ALLA EFTER ATT NÅ SAMMA MÅL. VÅR LÅGA PERSONALOMSÄTTNING OCH VÅRA NÖJDA KUNDER ÄR ETT KVITTO PÅ ATT DET VI GÖR
FUNGERAR ÄVEN I PRAKTIKEN.

Din leverantör av
garageportar!
www.krafer.se

Sågmon Fallet
671 92 Arvika
070 554 24 28

VI ERBJUDER SKRÄDDARSYDDA VÄGGMODULER
Vi på Arvika Modul & Bygg erbjuder alla möjliga lösningar vad gäller väggmoduler. Vi tar fram en torr och bra produkt i
uppvärmda lokaler och skräddarsyr väggmodulerna för att passa dina önskemål. De ska vara så långt framskridna som
möjligt på utsidan när montering sker, detta för att vi fortsätter att bygga invändigt och ser där till att det är riktigt isolerat.
VI BYGGER MED TOTAL TRANSPARENS
Vi bygger med total transparens mot dig som kund, vi döljer ingenting. Allt är kundanpassat – storlek, paneler, liggande
eller stående: det är du som bestämmer. Våra arbetsmetoder gör att färdigt resultat ser ut som ett lösvirkeshus, helt utan
genvägar. Vi arbetar med gamla traditioner och beprövade metoder och tar fram kvalitetssäkra lösvirkeshus i byggsatser.

”VITALYSSNAR
PÅ DINA ÖNSKEMÅL OCH KOMMER MED TIPS OCH IDÉER FÖR ATT
FRAM HÖGKVALITATIVA RESULTAT TILL ETT FÖRDELAKTIGT PRIS. MED
VÅR EXPERTIS BEHÖVER DU ALDRIG VARA OROLIG.

ARVIKA MODUL & BYGG AB
Erik Sundlings väg 2
671 60 Arvika
0570-212 35
073-182 60 95
073-182 60 94
073-182 65 98
073-821 33 92
kontakt@ambab.se
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