GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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K ROOS - ER LOKALA SNICKARE
Att bygga nytt hus är för många en dröm som ger
utrymme för att skapa sitt drömboende, men det
kräver en byggfirma som du kan känna dig hundra
procent trygg med. K Roos AB är en totalentreprenör bestående av ett välsvarvat gäng snickare,
plattsättare och murare som besitter hög spetskompetens och lång erfarenhet av att bygga hus
från grunden. Vi har vår bas i Skillinge på Österlen,
en plats vi verkat på under många årtionden.
VI VÄRDERAR SÅVÄL DETALJ SOM HELHET
Vi kan trakten, väderförhållandena och miljöerna
och erbjuder genom gedigna samarbeten med

andra erfarna, lokala aktörer helhetslösningar
oavsett ditt behov. Utöver det förfogar vi över ett
brett, välsorterat lager, en modern verkstad och
egen maskinpark med de senaste, välservade
fordonen för flera olika ändamål.
Det är så vi kan samordna hela ditt byggnadsprojekt och vara den enda kontakten du för kontinuerlig dialog med under projektets gång. Vi lämnar
redan från start en komplett en offert och är
sedan med från första spadtaget till slutstädning –
vilket i slutändan innebär en trygghet för både dig
och din ekonomi.

ul.sandgren@telia.com

Din plåtslagare på Österlen, utför allt inom byggnadsplåtslageri

KOMPETENTA MEDARBETARE
OCH MÄNSKLIGA RESURSER

Utöver ett trevligt bemötande oh hög personlig service gentemot kunderna, lägger vi också mycket
fokus på hög trivsel på jobbet. En bra arbetsmiljö leder till bättre internt samarbete, hög kvalitet på det
vi gör och i slutändan också ett resultat som alla kan sig helt nöjda med.
På Byggfirma K Roos ska alla känna att de har ett stort eget ansvar, varje enskild medarbetare kan själv
ansvara för ett projekt, och därmed också etablera en bra kontakt med kunden redan från början. Vi
värdesätter det personliga samarbetet både med våra kunder och med vår personal, och vi lägger stor
vikt vid att följa byggbranschens utveckling.
Det är också så vi är övertygade om att vi i slutändan skapar den tryggheten som vi vill du ska känna
när det är dags att starta upp nästa byggprojekt tillsammans med oss.

ÅSA TUNANDER ARKITEKTKONTOR
Byggnadsingenjör och arkitekt

Bygglovsritningar och byggritningar.
Renovering, ombyggnad,
tillbyggnad och nybyggnad.

0762-62 68 69
tunander@outlook.com

Bygg & Järnhandlare

VÄLKOMMEN TILL TOMMARP
- MITT PÅ ÖSTERLEN

Vi har det du behöver

Professionell bygghandel, färg och trädgård
• Bygg inkl. färg
• Trädgård

• Hyrmaskiner
• Djur & Natur

• Lantbruk
• Rådgivning

ETT BRA SAMARBETE ÄR
GRUNDEN TILL HÖG KVALITET

Som totalentreprenör ansvarar vi för alla steg i processen, och vi menar verkligen alla. Från en första
kontakt till byggstädning och finstäd när allt står helt klart.
Vi samarbetar med en rad kompetenta och professionella underentreprenörer och leverantörer, samtliga med samma, goda lokalkännedom och känsla för kvalitet som vi.
Genom våra partners tar vi hand om allt som tillkommer utöver ren byggnation, från el och VVS till
målning och städning. Vi är extra stolta över att genom Skillinge Städservice erbjuda finstäd när allt står
klart – så att du bara kan flytta in och njuta utan att behöva tänka på att torka byggdam från ytorna.
Det är kvalitet – eller hur?

Den lilla verkstaden på
landet med de stora
resurserna

Automatbiltvätt • Gasol
Bröderna Jeppsson Bil & Traktor AB
Sandbyvägen 50, Borrby • Tel. 0411-204 87 • www.meca.se

Byggisolering Syd AB är en ledande blåsullsentreprenör med kundanpassade kvalitets- och miljökrav i
samarbete med framtidsledande materialleverantörer.

Släpp in
dagsljuset
i ditt hem

Byggisolering Syd AB är en ledande
lösullsentreprenör
med
För mer information
se www.byggisolering.se
kundanpassade kvalitets- och miljökrav i samarbete med
framtidsledande materialleverantörer.

För mer information se • www.byggisolering.se
Vi nås på 044-12 20 90

VIRRESTAD GRÄV & SCHAKT AB
Vi är det lilla entreprenadföretaget med dom stora möjligheterna på Österlen.
0730-85 38 43 • www.virrestadschakt.se

Eldaregatan 6

Henrik: 073-843 07 89

276 60 Skillinge

henrik@byggfirmakroos.se

0414-301 00

Jerker: 070-825 09 80

www.byggfirmakroos.se

jerker@byggfirmakroos.se

• xxxx • www.jssverige.se
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