Kompletta inom bygg
– experter på fönster

Fönsterbytesspecialisten
i nedre Norrland
Wiiks Bygg är ett företag som framförallt är nischade mot ett område, fönsterbyten. Vi är nedre Norrlands största leverantör av fönster till privata hus
och monterar cirka 3 000 fönster per år. Våra duktiga montörer har gått fönsterskolan och vi jobbar
bara med välkända fönstertillverkare av högsta kvalitet. På Wiiks Bygg finns också en byggavdelning

som bland annat arbetar med renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader.
Företaget startades sedan 1991 och blev aktiebolag 2004. Det drivs av Torbjörn Wiik och Jonas Engström och idag är vi runt 20 anställda. Många av
våra mycket kompetenta medarbetare har jobbat
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hos oss under en längre tid, vilket vi självklart är glada över.
På Wiiks Bygg blickar vi ständigt framåt och nya projekt är alltid på gång. Vi har genom vårt fastighetsbolag Draghällans Fastigheter förvärvat ett tomtområde i Hamn, 25 minuter söder om Sundsvall city,

där vi planerat att bygga 20 fritidshus. Vi är mycket
stolta över att kunna erbjuda ett unikt boende högt
uppe på ett berg med vidunderlig utsikt! .

Kvalitet och trygghet
– vår röda tråd
Redan från början var vi på det klara med att vi ville
fokusera på kvalitet. Vi står därför för ett kvalitetstänk genom hela kedjan och har som mål att kunden
alltid ska vara nöjd. Nöjda kunder är den bästa referensen, heter det ju. Det stämmer helt in på hur vi
på Wiiks Bygg arbetar. Vi är stolta över det vi gör, vilket innebär att du kan lämna över nyckeln till oss i
förtroende och dessutom vara säker på att det är
städat och fint när jobbet är klart!

Såväl stora företag och organisationer som privatpersoner återfinns i vår kundkrets. Kontakten med
kunden är personlig och vi gör ingen åtskillnad mellan stora och små. Vi sätter lika stor ära i att montera ett enstaka fönster i en villa som 5 000 fönster åt
HSB!
Vi är certifierade vad gäller både arbetsmiljö och
kvalitetsansvar.
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VÄL UTFÖRT MARKARBETE
HELT ENKELT.
Fyller ut. Gräver ur. Jämnar till. Bygger upp. Lägger grund.
Anlägger avlopp. Markarbeten helt enkelt.

Stenstaden Mark & Entreprenad erbjuder markarbeten, grundläggningar
och anläggning av avlopp till företag och privatpersoner med Sundsvall som
utgångspunkt. Sju anställda med mångårig erfarenhet och ett viktigt uppdrag:
nöjd kund. När våra kunder är så nöjda med vårt arbete att de rekommenderar
oss till andra, då har vi lyckats. Så tänker vi. Vad kan vi göra för dig?

GRUNDLÄGGNING

ENSKILT AVLOPP

MARKARBETEN

Björneborgsgatan 49, 854 61 Sundsvall
070-597 29 29 stenstadenmark.se

Fönsterbyte
– så går det till
På Wiiks Bygg har vi lång erfarenhet av fönsterbyten och det är dessutom vår specialitet. Du som villaägare kan därför tryggt låta oss ta
helhetsansvaret. Så här ser processen ut:
1. Första kontakt
Du har sett en annons, rekommenderats av en referens eller hittat oss
på nätet. Du kontaktar någon av våra fönstersäljare och bokar tid för
ett kostnadsfritt hembesök.
2. Hembesök
Väl på plats lyssnar vi till dina förutsättningar och behov. Vi gör en inventering av fönster och balkongdörrar och bestämmer i samråd med
dig vilket eller vilka alternativ på lösningar som Wiiks Bygg ska offerera. Du får en offert direkt på plats som du får ta ställning till när det
passar.
3. Beställning
Vi mäter upp samtliga fönster och går igenom beställningen med dig
innan den skickas till fabrik.
4. Leverans
Fönstren levereras till dig direkt från fabriken, inplastad på pall. Efter
leverans kontaktar vår montör dig och bokar tid för montage.
5. Godkännande
Efter utfört arbete går montören igenom fönsterbytet tillsammans
med dig för ett slutgodkännande av entreprenaden.

Vi lämnar dessutom 10-års garanti på fönsterbytet!
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Fönster för alla behov
Wiiks Byggs sortiment av fönster uppvisar en stor
bredd. Oavsett dina krav och behov kan vi plocka
fram det material som passar just dig.
Bor du i ett fuktigt klimat? Behöver du extra bullerisolering eller extra ljusinsläpp? Vilken stil ska fönstret ha för att passa ihop med huset? Åt vilket håll
vill du kunna öppna det? Vill du ha takfönster, fönsterdörr i hallen eller trekantig glugg? Vi på Wiiks
Bygg hjälper dig. Vi erbjuder helhetslösningar och
kan även ordna finansiering via Wasa Kredit.

Våra fönster är Svanen-märkta och kommer från SP
Fönster och Traryd Fönster, som står för genuin
svensk kvalitet vad gäller både material och detaljer.
Tekniken är modern, med minsta möjliga miljöpåverkan. Fönstren bidrar till lägre energikostnader, mindre buller, högre säkerhet och bättre inomhusmiljö
utan kallras. Underhållsbehovet är minimalt.

Gediget, norrländskt
och personligt
Vi bygger för dig! Våra nyckelfärdiga
hus tillverkas i hjärtat av Höga Kusten,
av senvuxen skog från Norrlands
moar. Alltid kundanpassade, alltid
av högsta kvalitet.

www.skidstahus.se
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Arkitektritade villor
– ett boende med guldkant
Wiiks Bygg bygger arkitektritade villor, helt efter
kundernas önskemål. En arkitektritad villa ger fantastiska möjligheter till individuella lösningar och
konstruktioner. För de flesta är detta en satsning
som man bara gör en gång i livet, allt måste helt enkelt bli perfekt. Då är kvaliteten extra avgörande och
den tummar vi aldrig på. Yrkeskunniga medarbetare,

#profilplåt

Nostalgi Klicktak

bra material och en nära dialog med kunden ser vi
som de viktigaste förutsättningarna för att lyckas.
Vi på Wiiks Bygg är gärna med processen från start.
Då kan vi, tillsammans med arkitekten, använda vår
erfarenhet och kompetens till att hitta de bästa lösningarna för varje hus.

P R O FI L P L ÅT 19 6 8 –2 018

Vi har din profil
Nostalgi Klicktak Rilla

Pannplåt Design

Pannplåt Original

President

Trp 20

Profilplåt har ett brett utbud med många olika tak och väggprofiler
i flera färger och tjocklekar. Allt måttanpassas efter dina behov.
Profilplåt i Sverige AB | 060-53 53 90 | www.profilplat.se

Fönsterreferenser
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Finns med

Fönster från
Hälsingland
Tack vare vårt fina virke från Sveriges mitt
erbjuder vi högkvalitativa, miljövänliga och
vackra fönster som passar till alla hus.
www.spfonster.se
Finns med

Konsten att
bygga med ljus

Vi erbjuder hållbara, svensktillverkade och vackert designade
fönster som låter hälsosamt dagsljus flöda in i ditt hem.
trarydfonster.se

En totalpartner inom bygg
Vår ROT-avdelning utför renoveringar, ombyggnader
och tillbyggnader. Vår ledstjärna är att jobbet alltid
ska utföras till de priser och de tider vi har kommit
överens om. Det ska vara fair play, du ser alla kostnader direkt och behöver inte vara orolig för att jobbet drar ut på tiden. Vi slutför alltid våra projekt så
fort vi kan.
Processen börjar med att vi kommer ut och tittar på
ditt byggprojekt för att diskutera igenom det med
dig. Vi är lyhörda för dina behov och vi använder gärna vår erfarenhet till att komma med förslag, om du
vill.
Om du så önskar tar vi ett helhetsansvar för projektet, som totalentreprenör. Vi samarbetar med pålitliga underentreprenörer, som kan hjälpa till med allt
från målning till rörläggning och el. För varje projekt
finns en ansvarig projektledare och en arbetsledare.

Fasadrenoveringar
En fasadrenovering ger bättre energivärden i huset,
förhöjer synintrycket och minskar behovet av underhåll. En investering för framtiden alltså!

Takbyten
Ett tak har samma funktion som en mössa har för
människor. Fungerar inte taket försvinner mycket av
energin ut och dessutom är det risk för läckage. Taket är med andra något som bör prioriteras.
På Wiiks Bygg byter vi både tegel- och plåttak. Innan
vi påbörjar arbetet diskuterar vi tillsammans med
dig fram de bästa lösningarna för just ditt tak.

Om- och tillbyggnader
Kanske har du en idé kring, eller till och med en ritning på, hur din om- eller tillbyggnad ska ut? Oavsett hur långt du kommit i tankeprocessen hjälper vi
dig med allt du behöver. Vi kommer också överens
om en tidsplan och andra praktiska detaljer.
På Wiiks Bygg gör vi alla moment i byggprocessen
väldigt noggrant, från markundersökning till att den
sista spiken är inslagen.
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LYFTKONSULT AB
• Mobilkranar • Teleskoplastare
Lastväxlare • Sopcontainer • Baxningsutrustning
Körplåtar • Förrådscontainer
Magnus Swahn 070-312 85 49 • Martin Swahn 073-805 22 49
lyftkonsulten@hotmail.se

Byggnadsvård av äldre trähus
Byggnadsvård är en verksamhetsgren som kräver extra hög kompetens och varsamhet, till exempel när det
gäller materialval. Det gäller också att ha förmågan att hitta unika lösningar, där husen behåller sin charm
och på ett naturligt sätt smälter in i omgivningen.
Ett projekt som vi är stolta över ombyggnaden av anrika Restaurang Grankotten, med utsikt över hela
Sundsvall.

Vi levererar färdig betong till stora och små
projekt, till både privatpersoner och företag.
Med bra produkter och goda relationer för vi
projekten framåt i Sundsvallsregionen.

ATT KONTAKTA NÄRMASTE BETONGLEVERANTÖR KAN VARA SVÅRT.

Med Swerock blir det lite enklare!

Kontakta oss på 060-16 80 80 eller kom in
till oss på Birstavägen 13 så hjälper vi dig
med ditt projekt!
Vill du veta mer? swerock.se
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VI LÖSER ALLT INOM

ÅTERVINNING
Tel. 060-12 22 00 • www.sebnor.nu

Bergrummet
– Rock Shelter
I Essvik, Sundsvall, köpte vi på Wiiks Bygg tillsammans med
Draghällans Fastigheter mark med avsikt att uppföra fritidshus.
Med på köpet följde ett 2500 kvadratmeter stort bergrum.
Den då hemliga försvarsanläggningen byggdes på 1960-talet
och avvecklades 2000. Den var bestyckad med tre kanoner och
luftvärnspjäs för att försvara inloppet till Sundsvall.

RÖRMOKAREN
FÖR DIG!
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Hamnberget
– unikt boende i en
fantastisk miljö
Uppe på Hamnberget vid Norra Nyhamn, med milsvid
havsutsikt över Sundsvallsbukten, finns nu chansen att
förvärva ditt drömhus. Med närhet till båtklubb, slalombacke, golfbana och fiske samt mindre än två mil till
Sundsvall kommer det att byggas 20 fritidshus med året
runt-standard.
Husen kommer att bli på cirka 100 m2 samt byggrätt på
ytterligare 40 m2. Inget hus är det andra likt och du väljer
själv hur du vill utforma huset du drömt om. De första hyresgästerna flyttade in under hösten 2018.

Vi utför alla invändiga och utvändiga målningsarbeten.
Lackering av köksluckor och dörrar.
070-393 93 92 • 060-56 24 25 • www.nymansmaleri.se

Hamnberget

Hittat ditt drömboende?
Välkommen till din lokala bank, vi hjälper dig
med finansieringen.
Affärsgatan 10, Kvissleby
060-52 74 60
handelsbanken.se/kvissleby
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Byvägen
vardagar:
lördagar 9.00-13.00
09.00-13.00
Byvägen8,8,Nolby
Nolbyindustriområde
IndustriområdeTel:
Tfn:5151363620,
20,Fax:
Fax:51
5136
362424Öppet
Öppet
vardagar07.00-18.00,
7.00-17.00, lördagar

Välkomna till oss!
På NT BYGG har vi: Ett brett sortiment, god kunskap, service och goda råd.
Vi hjälper dig välja det som passar Dig bäst.

”Det är ju här jag ska bo”
Kettie Nygård säger själv att hon är en levande ambassadör för såväl Hamnberget som
Wiiks Bygg. Innan hon flyttade till Hamnberget bodde hon på andra sidan berget i Juniskär.
Hamnberget är ett fantastiskt område. Lugnet som
infaller sig, naturen med alla djur – här finns verkligen allt. Jag hade bara varit här en gång innan jag
bestämde mig för att det var här jag skulle bo. Det
säger något om denna magiska plats. Det är helt
fängslande.

tid, vilket jag verkligen uppskattade. De kom med
värdefulla tips och idéer samtidigt som jag kom
med min input. Vi har haft ett jättebra samarbete.
Jag är lite pedantisk av mig och har följt hela arbetsprocessen från min husbil, uppe på berget. Då har
jag verkligen sett hur noggrant och fint gjort allt är.

Vägen till inflyttning var problemfri. Kettie hade några ändringar som hon ville ha gjort och på ett flexibelt sätt förändrade hon och Wiiks Bygg tillsammans grundidén till att möta hennes vision och
önskemål.

Kettie menar att på Hamnberget skulle alla må bra
av att bo. Med närhet till skog, vatten och ett otroligt rikt djurliv är området en plats som måste upplevas.

Det har varit en bra dialog hela tiden. Jag har aldrig
varit orolig över att de har gjort något som jag inte
ville. Om de var minsta osäkra så frågade de mig all-

Hörnqvist Ställningsmontage

Vi erbjuder byggservice
från grund till tak!
070-331 02 91
info@hsmsundsvall.se

www.hsmsundsvall.se

HSM

Byggnadsställningar Kranlyft Transporter

När man kommer hem och hela landskapet öppnar
sig blir jag bara så glad och lycklig. Inga bilder kan
illustrera den känslan du får av Hamnberget. Jag är
verkligen en nöjd kund.

VÄLKOMMEN
TILL BYGMA
I SUNDSVALL
En bygghandel
för dig som
kräver lite mer
Vi finns på Tegelvägen19
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Ytterdörrar som blir pricken över i
ett riktigt hantverk från Dalarna!
Bli inspirerad & läs mer www.leksandsdorren.se

Service, reparation & försäljning av elverktyg

Wiiks Bygg AB

Kontakta oss:

Mjösundsvägen 44

info@wiiksbygg.com

862 40 Njurunda

www.wiiksbygg.com

Torbjörn Wiik
070-510 89 76

Robin Wiik
073-092 34 93

Fönster

Fönster

Jonas Engström
070-516 45 23
Bygg

Layoutelement
xxx

• 147171 • www.jssverige.se

·

