Med bra service, stor kunskap och hög kvalitet
utför vi ert byggprojekt

Skillnaden som håller i längden
Det finns byggföretag – och så finns det byggföretag som vill mer!
Byggföretag som tycker att det är roligt att lösa problem och som har ett kapital av kunnande och som gärna
använder det. Byggföretag som värnar om både sina kunder, anställda och underleverantörer och som ofta
nyanställer till jul istället för att friställa. Fridh & Hell´s är ett sådant byggföretag. Grundat av två goda vänner,
Jonas Hell och Robert Fridh, som verkligen gillar sina jobb och är stolta över att leverera lite mer än vad kunden
förväntat sig. Fridh & Hell´s erbjuder både totalentreprenad och mindre uppdrag, allt utifrån kundens önskemål.

Nöjd kund som filosofi
Det brukar heta konsumentlöfte eller koncept. Hos Fridh &
Hell´s talar man hellre om nöjda kunder. Och kunderna blir
nöjda, så pass att man är beredd att vänta på att få jobbet
genomfört på bästa vis. Kvalitet tar tid och erfarenheten visar
att det lönar sig, både för kunden och för Fridh & Hell´s.

De goda relationerna
Fridh & Hell´s samarbetar med en lång rad, väl utvalda
underleverantörer. Det är företag och yrkesmän som Fridh
& Hell´s mött och arbetat tillsammans med under lång tid.
Det innebär att arbetet är kvalitetssäkrat i varje del, från
grund till färdigt hus.

VÄSTFRAKT

Vi kan elteknik!
Imtech utför installationer och service inom el, tele,
. Inget uppdrag är för stort
eller för litet, så hör av dig och berätta vad vi kan hjälpa
dig med!

DIN LOKALA SAMARBETSPARTNER
0531-71900 • www.vastfrakt.se
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Imtech Elteknik, Bengtsfors
tel 010-472 42 95
www.imtech.se

Den spännande framtiden
Fridh & Hell´s siktar framåt, mot expansion och fler anställda. Man kommer att satsa än
mer på nyproduktion eftersom Bengtsfors är en ort med hög potential – avståndet till
Karlstad är bara tio mil, till Göteborg respektive Oslo endast tjugo mil. I nyproduktionen
ser Fridh & Hell´s möjlighet att förverkliga egna idéer och man kommer även att satsa på
renovering och uthyrning av egna fastigheter.

Det varsamt växande företaget
Vi är ett byggföretag som utför allt inom byggbranschen. Fridh & Hell´s har vuxit från två personer
till drygt tio anställda på fem år. Visionen är att
fortsätta växa men i en takt som gör att alla anställda
kan stanna kvar i företaget, även i lågsäsong.

Den medmänskliga tanken
Fridh & Hell´s är starkt engagerat i hemorten
Bengtsfors, även om kunderna finns i norra Dalsland,
Värmland och mot Göteborg i Bohuslän. I Bengtsfors
deltar Fridh & Hell´s i ortens utveckling, bland annat
genom att sponsra ungdomslaget i fotboll och ortens
motionsspår.
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Tel 0321-53 02 80
Fax 0321-53 02 89

info@timmele.com
www.timmele.com
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Fridh & Hell´s bygger in kvalitet

Startar ditt bygge från noll kan Fridh & Hell´s hjälpa till med arkitektkontakt och ritningar, över bygglov
och till färdigt hus. Fridh & Hell´s är gärna med och utvecklar projektet, även på detaljnivå, som
funktion och inredning. När byggprocessen väl startar står Fridh & Hell´s som trygg samordnare
– som kund slipper du hålla i trådarna, tidsplanera och hålla kontakt med underleverantörer. Det är
både tryggt och bekvämt.

Byggprojekt av alla slag
Funderar du på att bygga villa eller har ditt företag mer
platsbehov, kanske renovering, bygga till eller bygga
om? Eller vill du ha en altan eller ett uterum till ditt
färdiga hus? Fridh & Hell´s åtar sig uppdrag av alla
slag, från enkelt till exklusivt.

Finsnickeri för de viktiga detaljerna
Fridh & Hell´s har ett eget finsnickeri med allt som hör
till det. Här kan du få just den innertrappa som ger
interiören personlighet. Eller trappräcken, speciallister,
köksinredning, platsbyggda bokhyllor eller måttbeställda
fönster. Har du vackra fönster eller dörrar som behöver
renoveras? Fridh & Hell´s ger nytt liv åt åldrade
skönheter.
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Sprutisolering mot kyla och värme
Kallt och dragit hemma på vintern, för varmt på
sommaren? Kalla golv som tvingar dig att gå med
raggsockor inne? Ditt hus behöver förmodligen
tilläggsisoleras.
Fridh & Hell´s sprutisolerar både gamla och nyare
hus med thermocell, miljövänlig cellulosaisolering.
Tilläggsisolering kan minska dina energikostnader
med upp till 50% och ger dig dessutom ett
komfortabelt inomhusklimat, året om.

Lokaler att hyra
Fridh & Hell´s har ytterligare ett ben i sin verksamhet:
uthyrning av kontors-, verkstads- och lagerlokaler.
I en 1 600 kvm stor lokal erbjuder Fridh & Hell´s
lokaler för olika slags affärsverksamhet. Lokalerna
anpassas efter företagets krav och behov, med
bland annat omklädningsrum. I lokalen finns även
finsnickeriet och viss del av prefabrikation som kräver
inomhusklimat.
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Exempel ur orderboken

Fridh & Hell´s är ett mångsidigt byggföretag som vårdar sina kundrelationer. Istället för
att rationalisera driften till en viss sektor uppskattar man utmaningen i varje projekt,
stort eller litet, standard eller specialisering. Därför ger en titt i Fridh & Hell´s orderbok
något utöver det ett ”vanligt” byggföretag visar upp.

Panninstallationer
• Badrum • Värmepumpar
• VVS-reparationer

Bänkskivor till kök och badrum, trappor och trädgårdssten
0531-478 00 | info@thorns-stenhuggeri.se | www.thorns-stenhuggeri.se
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VVS Installationer AB
Anders 0706-76 66 39
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