Vårt totalansvar
– din totala frihet

Med stort engagemang & innovativa lösningar strävar vi
alltid efter att överträffa dina förväntningar.
Förvänta dig mer!
0303- 23 30 53 • info@wedoel.se • www.wedoel.se
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VI BYGGER
PÅ FÖRTROENDE!

Lofab Bygg AB är ett väletablerat byggföretag med över 20 år i byggbranschen. Vi utför allt inom byggnation, från små servicearbeten till stora totalentreprenader. Vi hjälper dig som kund genom hela processen, från idéfas och
ritningar till färdigställt projekt.
Vår samlade kompetens gör att vi kan ha stort kvalitetsfokus. Vi har också ett
brett kontaktnät av duktiga samarbetspartners, som har samma syn på hög
kvalitet som vi själva.
Men för oss handlar kvalitet inte bara om ett väl utfört arbete, lika viktig är resan
mot målet. För Lofab är kommunikation och noggrannhet två värdeord som vi
alltid jobbar efter. Vi har en nära relation med dig som kund, där slutresultatet
växer fram genom en dialog. Här bidrar vi med vår erfarenhet och kunskap för
att hitta den absolut bästa lösningen.
Lika självklart är det att passa tider, att hålla rent och snyggt omkring oss och att
göra din vardag så enkel som möjligt. Inget jobb är viktigare än det vi gör för just dig!
LOFAB bygg är medlem i Byggföretagen som är en branschorganisation som står för attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och
kompetensförsörjning något vi är mycket stolta över att vara en del av.

Välkommen till er lokala bygghandel.
Vi levererar byggmaterial och förnödenheter
till stora och små byggprojekt.
Öppet mån–fre 06.30–16.30, lör 9–13
Tel 0303-500 30
www.kodetra.se

EN TOTALPARTNER
INOM BYGG
OCH SNICKERI

På Lofab utför vi alla typer av byggnationsuppdrag, främst tillbyggnader och renoveringar men även nybyggnationer.
Oavsett vad du anlitar oss för tar vi gärna totalansvaret för projektet, där allting börjar
med ett personligt möte. Vill du kan vi genom vår konsulttjänst hjälpa dig med all
dokumentation, till exempel ritningar, som krävs för att din bygglovs- ansökan ska bli
korrekt. Vi har full koll på regelverket och ger projektet den bästa starten, utan att du
behöver oroa dig. Vi samordnar också arbetet och håller i alla trådar, så att du själv
slipper hålla kontakten med de olika entreprenörer som krävs.
Genom vår goda organisation kan du i lugn och ro se fram emot att ditt drömprojekt
blir klart!

KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL
Alla byggprojekt som kräver bygglov eller anmälan måste ha en certifierad kontrollansvarig, KA, enligt plan- och bygglagen (2010:900). Som certifierad kontrollansvarig
enligt PBL kan vi biträda dig som byggherre.

Vi arbetar med det mesta inom el – allt från
villainstallationer till bostadsrättsföreningar.
Nu satsar vi även stort på installation
av solceller.

0763-10 68 67 • niklas@jordnaraelteknik.se
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Kvartsvägen 8, 442 60 Kode • 0737-36 59 42 • www.solbrackeplat.se

www.alevvs.se • info@alevvs.se • 0728-87 80 30
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VI GER DITT
BADRUM ETT LYFT
Lofab drivs av Andreas Larsson, snickare, och Fredrik Olsson, kakelsättare. Därför har kompletta badrumsrenoveringar varit en av våra
specialiteter ända sedan starten.

Att anlita Lofab för en badrumsrenovering är att välja trygghet. Våra
snickare och kakelsättare arbetar tätt ihop och följer en tydlig planering, vilket är både tids- och kostnadseffektivt. Övriga aktörer, som
elektriker och rörläggare, har vi jobbat tillsammans med i många år.
Denna helhet borgar för att ditt nya badrum blir något alldeles extra!

LOFAB PLATTSÄTTNINGSENTREPRENADER AB.
Är du som exempelvis byggföretag eller fastighetsägare intresserad
av att anlita oss enbart för plattsättning av kakel eller klinker kan du
anlita vårt bolag Lofab Plattsättningsentreprenader AB. Vi erbjuder
även flytspackling av stora golvytor med egen pump.
Vi är behöriga att utföra tätskikt i våtrum enligt BKR.

Plattsättning AB

Kakeldaxgruppen bedriver handel med byggkeramik och relaterade produkter på
den svenska marknaden till byggbolag, hantverkare och konsument via våra egna
butiker samt återförsäljare.
Stigs Kakel Hisings Kärra
Trankärrsgatan 11
425 37 Hisings Kärra
Tel. 031 - 57 76 60
E-post. karra@kakeldaxgruppen.se

Stigs Kakel Högsbo
August Barks Gata 1
421 32 Västra Frölunda
Tel. 031-734 49 30
E-post. hogsbo@kakeldaxgruppen.se

EXPERTER PÅ
KÖKSRENOVERINGAR

Ett nytt kök är en stor investering och ofta är många olika yrkesgrupper inblandade. Därför
är det extra viktigt att arbetet görs rätt från början och samarbetet mellan olika entreprenörer flyter. Med Lofab som totalansvarig kan du sova gott om nätterna, vi ser till att
samordningen flyter som den ska och att du får ditt drömkök. Självklart kan vi också hjälpa
till med enskilda moment inom köksrenoveringar, som plattsättning och snickeri.
På Lofab är vi märkesoberoende när det kommer till kök och det är alltid dina önskemål
som står i centrum. Marbodal är en köksleverantör som vi arbetat mycket med, deras kök
står för en kvalitet som vi kan rekommendera.

KUNGÄLV

colorama.se

Monica Wallin
Västra Porten, 442 51 Ytterby • 0303-38 20 06
monica.wallin@derome.se • www.derome.se
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Allt
inom natursten
Granit • Marmor • Kalksten • Skiffer • Golv
Trappor • Fönsterbänkar • Köksbänkar • med mera

Eckens väg 8, Partille • 031-44 07 90
Mån-Fre 7.30–12.30, 13.15-16.15 • Tors 7.30-12.30, 13.15-18.00
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SPECIALISTER
PÅ UTVÄNDIGA
RENOVERINGAR

Det kan finnas flera skäl till att byta tak, fönster eller fasad, eller att tilläggsisolera. Kanske
är renoveringen rentav nödvändig, eller så kanske du vill höja värdet på ditt hus eller
sänka dina kostnader på lång sikt. Oavsett vad du är på jakt efter så kan du luta dig mot
Lofabs kompetens. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för just ditt hus.

LÅNG ERFARENHET AV UTERUM OCH ALTANER
Alla tänker inte på det, men att bygga ett uterum kräver alltid en bygganmälan eller
bygglovsansökan till kommunen. Det är helt enkelt en del dokumentation som måste skickas in innan själva bygget kan starta. Låter det jobbigt? Med Lofab som byggpartner slipper
du krångligt pappersarbete och myndighetskontakter, det sköter vi åt dig.
Vi har mer än 20 års erfarenhet av att bygga och renovera uterum och altaner. Förutom en
estetiskt vacker slutprodukt garanterar vi att byggnationen lever upp till alla regler och lagkrav.

Vi gör allt inom måleri!
Utvändig och invändig målning,
tapetsering, nyproduktion och renoveringar.

0739-78 63 76 • rollsbomaleri@gmail.com

Adress
Kålleröd 130
442 98 Kode
Öppettider
Måndag – Fredag 07.00 – 16.00
Telefon
0303-50535
E-post
info@lofab-bygg.se
Hemsida
www.lofab-bygg.se

• 16490 • www.jssverige.se

Välkommen att kontakta någon av våra duktiga fastighetsmäklare för att boka ett första möte!

Robin Bergendahl
0760-172805

robin.bergendahl@lansfast.se

Tove Pernhult
0763-183800

tove.pernhult@lansfast.se

Gymnasiegatan 4, Kungälv
0303-180 50
kungalv@lansfast.se
www.lansfast.se

Mathilda Hansson
0735-337762

mathilda.hansson@lansfast.se

Matilda Lindström
0761-761212

matilda.lindstrom@lansfast.se

Claes-Johan Olsson
0730-208330

claes-johan.olsson@lansfast.se

Karin Rolland
0733-281108

karin.rolland@lansfast.se

Yvonne Karlsson
0704-241625

yvonne.karlsson@lansfast.se

