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Din lokala byggare i Mariestad
Sedan 1997 har Tomas Byggare levererat förstklassiga byggtjänster till privatpersoner och företag i Mariestad med omnejd.
Vi vet hur viktigt det är att kunna lita på sin hantverkare, och lägger stor vikt vid att skapa bra och långsiktiga relationer med
våra kunder.
Att vi bryr oss om våra kunder och ser till att alltid vara tillgängliga och tillmötesgående har lett till ett gott renommé som
genererat fler kunder och projekt för vår del. Sedan starten för 20 år sedan har verksamheten vuxit och idag är vi ett 15-tal
medarbetare som alla drivs av samma kvalitetstänk och servicekänsla. Genom åren har vi byggt upp stor erfarenhet och kunskap, och är dessutom certifierade enligt ISO-standard för såväl kvalitet som miljö.
Tomas Byggare ägs sedan 2011 av Farmartjänst Mariestad. Det innebär att vi kan leverera ett färdigt koncept av tjänster, från
bygg och gräv till plattsättning och färdig trädgård.
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Så tar vi hand om ditt projekt!
Att anlita hantverkare, oavsett om det handlar om stora eller mindre projekt, ska vara enkelt och flyta smidigt. Vi på Tomas
Byggare är måna om att redan från start skapa oss en bild av vad just du behöver och på vilket sätt vi kan hjälpa dig.
Steg ett är besök på plats. Vi kommer ut till dig och pratar om idéer och olika lösningar och sedan gör vi en kalkyl, och en
tidsplan och tar fram ett kostnadsförslag som vi noga redovisar för dig. På Tomas Byggare utför vi i första hand totalentreprenader, vilket innebär att vi genom underentreprenörer också tar oss an allt som behövs avseende måleri, VVS och el. Det
är uteslutande lokala underentreprenörer, som alla har samma lokalkännedom och känsla för service och kvalitet som vi har.
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Personal att räkna med
På Tomas Byggare vet vi att engagerad och kompetent personal är en viktig nyckel till framgång, särskilt för en lokal byggfirma.
Samtliga av våra medarbetare är från trakten och känner väl till omgivningarna, vilket också är en viktig faktor för att skapa ett
förtroende och vara lättillgängliga för våra kunder.
Vår personal har all utbildning som krävs för att vi ska leva upp till kraven för kvalitet och miljö som vi är certifierade för.
Utöver en grundläggande utbildning i botten ser vi också till att hålla oss uppdaterade med nyheter i branschen, bland annat
genom att löpande erbjuda personalen vidareutbildning.
Vi har också satsat på en seriös offertavdelning, så att vi alltid kan erbjuda ett trovärdigt prisförslag redan från början. Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda ett fast pris och en detaljerad specifikation – och sedan hålla oss till det.
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