BYGGKONSULT
Från brädgård till skärgård

En hantverkare med fingertoppskänsla
Håbe Byggkonsult, eller bara Håbe i dagligt tal, är din lokala byggare och hantverkare i Kullavik med omnejd. Vi har funnits
sedan 1987 och har både den erfarenhet och kunskap som tre decennier i branschen för med sig.
Vår verksamhet präglas av ett gott hantverk, förtroende hos våra kunder och inte minst engagerad och intresserad personal.
Eftersom majoriteten av våra kunder är privatpersoner som behöver hjälp med allt från nyproduktioner till både stora och små
renoveringsarbeten, är våra arbetsplatser ofta våra kunders hemmiljöer. Då är det extra viktigt med en bra relation och en
fungerande personkemi, så att du ska känna dig hundraprocentigt trygg med att vi kommer och går i ditt hem.
Det bästa vi vet är nöjda kunder, då trivs vi som bäst – och resultatet blir också därefter.

Vi arbetar både invändigt...
Vi på Håbe tror på ett riktigt bra hantverk, och är
måna om att leva upp även till det estetiska. Eftersom
vi i första hand arbetar hemma hos våra kunder är
det viktigt att lämna ett slutresultat som också innebär trivsel.

...och utvändigt
När det kommer till uteplatser och utvändiga
tillbyggnationer är det viktigt att anpassa projektet
efter förutsättningarna och den omgivande miljön.
Det gör vi på Håbe, men utan att för den sakens
skull tumma på kvaliteten.

Ett hus är också ett hem
Därför vet vi att funktion och form är lika viktiga. Att
ett bygge håller måttet ur ett funktionsperspektiv är
naturligtvis grundläggande, men för oss på Håbe
är det lika viktigt att det ser snyggt ut – och motsvarar dina förväntningar.
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ALLT FÖR BYGGAREN PÅ ETT STÄLLE!
www.derome.se

Håbe tar hand om helheten
Håbe bygg utför i första hand totalentreprenader, vilket innebär att vi är din enda kontaktperson och ansvarar för helheten. Vi är
med dig från starten, med idéer och konsultation, tar fram ett kostnadsförslag och leder sedan hela byggprocessen.
Som totalentreprenör är det också vi som ser till att ta in underentreprenörer som drar el, lägger rör, kaklar, målar eller utför plåtarbeten. Genom åren har vi byggt upp ett gediget nätverk av samarbetspartners inom olika hantverksområden, och många har varit
med oss ända från starten. Det innebär att vi känner varandra väl och vet hur vi tillsammans tar fram ett förstklassigt resultat.
Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till våra samarbetspartners, som också varit med och tagit fram den här broschyren!

HW Byggplåt AB
0705-23 27 55 • 0701-91 59 50
www.saroeltjanst.set

Håkan Strandberg 0708-20 32 16
info@mastermalarna.com

Varlabergsvägen 24 • 434 91 Kungsbacka
0702-15 30 85/86
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