Det är vi som bygger hemmet
du drömmer om

”Vi ville ha en rejäl entré
som både ser klassisk
ut och välkomnar våra
gäster. Profilbygg
hjälpte oss att skapa och
förverkliga vår vision.”
Jonas Andersson

Hur ofta bygger du hus?
Det kan vara skönt med en totalentreprenad
De allra flesta av våra kunder bygger ganska sällan hus. Därför är det många som uppskattar att vi
sköter allt i en totalentreprenad, många kontaktar oss redan i idéstadiet och vi kan då hjälpa till med allt
från ritningar och bygglovsansökningar till praktiska råd och att visualisera olika idéer. Oavsett om det
är ett traditionellt hälsingehus, ett funkishus eller ett renoverat badrum du vill ha så sköter vi om kontakter
med myndigheter och underentreprenörer ända fram till nyckelöverlämning. Vi skapar hållbara tidplaner
och ger dig ett fast pris så att du redan från början vet vad ditt drömhus kommer att kosta.

Välkommen till Beijer
Byggmaterial i Hudiksvall.
Din lokala bygghandel!
Öppettider Måndag – Fredag 7:00-18:00 Lördagar 10:00-14:00
Telefon 075-241 25 35 • Granebovägen 7, 824 31 Hudiksvall

Vi har en enda policy och det är att

Vi håller vad vi lovar
Ditt hus är en viktig del i vardagen. Ett riktigt hem kan förändras, ska utvecklas, skydda sina invånare och älskas av sina ägare. Bygg till och bygg om när det behövs, det är så ditt hus får en själ. På
Profilbygg har vi hjälpt privatpersoner med att bygga nya, renovera och bygga om villor sedan 2008.
Många vänder sig till oss efter rekommendationer och det gör oss glada, vi tror att det handlar om vår
policy och vår höga servicenivå.
Vi gillar att arbeta brett, att få göra allt från fönsterbyten och badrumsrenoveringar till att bygga helt
nya villor. Vi kan också bygga monteringsklara hus i vår verkstad. Dessa kan vi sedan montera på plats
på betydligt kortare tid än vad det normalt sett tar att bygga ett hus. Våra snickare har mycket erfarenhet och yrkesstolthet. Vi samarbetar dagligen med flera underleverantörer som delar våra värderingar
och vår glädje i att se resultaten. Ärlig kommunikation är ett av våra bästa sätt att motsvara våra kunders förväntningar. Bland annat lämnar vi gärna fasta priser och håller oss till dem.
Välkommen till Profilbygg i Hudiksvall!
/Janne Söderberg med personal

När du inte vill bygga ett helt hus

Takbyten

Behöver du nytt tak så hjälper vi dig med allt från att byta rutten läkt
eller takstolar till att lägga det nya taket. Behöver vi plåtslagare så
har vi flera duktiga underleverantörer. Därför är det enkelt att komma
till oss oavsett om det handlar om tegel-, papp- eller plåttak.

Panelbyten och tilläggsisolering

Är det dyrare att värma upp bostaden än tidigare? Då kan det vara
dags att byta panel eller tilläggsisolera. Vi hjälper dig med allt och
panelen vi använder är både grundad och målad, så det behövs
bara ett lager färg till.

ALLT FRÅN FIBER TILL HÖGSPÄNNING

Vår insikt ger dig bättre utsikt.
www.spfonster.se

824 34 Hudiksvall

www.sorensel.se

0650-54 34 12
service@sorensel.se

Badrum

Gammalt, vattenskadat eller bara tråkigt? Tillsammans
med rätt underentreprenörer skapar vi ditt nya badrum
eller spapalats. Kontakta oss och berätta vad du är ute
efter, vi kan ge många bra råd och tips.

Fönsterbyten

Hur täta är dina fönster? Drar det och läcker in ljud?
Då är ett fönsterbyte vad ditt hus behöver. Vi samarbetar med SP-fönster, vars produkter håller mycket
hög kvalitet. Visst skulle det vara skönt med nya och
underhållsfria fönster?

Köksmontering

Vi hjälper dig inte att rita upp ditt nya kök, det finns
många i butikerna som gör det alldeles utmärkt. Däremot är vi väldigt bra på att följa deras ritningar och
monteringsanvisningar. Det är oftast inget man gör över
helgen utan det krävs hantverkskunskap för att få resultatet perfekt och i köket vill du att det ska vara perfekt.

070-677 55 15, 0652-307 81 • www.varmebutiken.nu

Hör av dig!
Profilbygg AB

Besökadress:
Ullsättersvägen 21 A
824 34 HUDIKSVALL
070-370 25 25
janne@profilbygg.se
www.profilbygg.se

070-677 55 15, 0652-307 81 • www.harmangersplat.com

070-677 55 15, 0652-307 81 • www.harmangersplat.com

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11566 • www.jssverige.se

Skanna QR-koden och kom direkt till vår hemsida.

