En mångsidig hantverkare

Vi bygger med kvalitet
Lobus Bygg har varit verksamt sedan 1960-talet. Idag
drivs det personliga byggföretaget av Stefan och
Filippa Persson. Med utgångspunkt från Svalöv utför vi
det mesta i byggväg åt kunder i hela västra Skåne, från
privatpersoner till bostadsrättsföreningar och företag.
Vi bygger lösvirkesvilllor från grunden, renoverar ditt
kontor eller monterar fönster och dörrar åt din bostadsrättsförening.
Som totalentreprenör tar vi ansvar för hela byggprocessen. Det innebär att det är Lobus Bygg du har
kontakt med även om det ﬁnns underentreprenörer
med i byggandet. En nära kontakt med oss innebär en
trygghet för dig som kund och ger också ett slutresultat med hög kvalitet.
Vi lägger gärna ner det där lilla extra på varje kund.
Oavsett om uppdraget är stort eller litet, utför Lobus
Bygg alltid projekten med samma engagemang. Vi
erbjuder också hjälp med ritningar och bygglovshandlingar.
Vi har många återkommande kunder. Det tror vi beror
på att vi utför personliga entreprenader med hög
kvalitet!
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Ett komplett byggföretag
Erfaren personal, kvalitetstänkande och rätt resurser gör oss till ett komplett byggföretag. Våra snickare har
en stor betydelse för vår verksamhet. Många har arbetat länge i branschen, har en stor yrkeskunskap och är
utbildade inom BAS P och BAS U, Heta arbeten och i ställningsarbeten. Vi samarbetar med lokala yrkesskolor
och tar in lärlingar. Det ger oss både erfarenhet och nytänkande och bidrar till att utveckla byggbranschen.

Ett starkt nätverk av samarbetspartners
Genom åren har vi byggt upp ett nätverk av underentreprenörer
inom VVS, el och måleri. Detta innebär att vi har resurser att utföra
våra arbeten på allra bästa sätt, med högsta kvalitet.

Ett eget snickeri som
ger oss möjligheter
I vårt snickeri ﬁnns resurser att tillverka
och reparera med noggrannhet. Vi kan
också utföra kundanpassade lösningar,
som trappor och fönsterbågar.
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Vi är en lokalt förankrad revisionsbyrå med ambition att kunna erbjuda
en nära personlig kontakt och en hög servicegrad
Revisorsringen Eslöv AB
Norregatan 6, 241 33 Eslöv
0413-55 44 50
www.revringen.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 9934 • www.jssverige.se

Telefon kontor: 0418-66 31 07
Stefan Persson: 0702-66 31 07
E-post: info@lobusbygg.se

