Vi bygger professionellt,
effektivt och personligt,
precis som vi vet att
folk vill ha det. Varmt
välkommen med dina
byggproblem till oss.
Vi löser det!
- Anders Engelbrektsson
och Staffan Fritiofsson
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Vi utför:
Glasreparationer • Inredning
Fogningsarbeten • Renoveringsarbeten
www.onsalaglas.se
Torbjörn 0704-96 54 05 • Kalle- 0707-75 59 91

Vi servar byggproffs och
byggmästare i hela Västsverige!
www.deromebyggvaror.se

Ett personligt byggföretag
som inte tummar på kvaliteten
Tum Bygg startades 1995 av Anders Engelbrektsson och Staffan Fritiofsson. Med utgångspunkt från Kungsbacka utför vi uppdrag i Kungsbacka och Göteborg med omnejd. Sedan
starten har vi växt stadigt men också med förnuft. I dag är vi ett komplett byggföretag med
resurser.
Vi gör det mesta – nybyggnationer, ombyggnationer, reparationer och ROT-jobb. Tum Bygg är
förknippat med hög kvalitet, professionalism och att göra jobben färdiga i tid. Men vi är också
ett personligt företag som har en dialog med våra kunder under projektets gång.

Vi tar hand om helheten
När vi utför ett uppdrag är vi med från början till slut. Från att vi sätter oss ner och diskuterar
till att vi är färdiga kan du som beställare vara säker på att vi gör jobbet enligt överenskommelse. Lång erfarenhet, resurser och ett brett kontaktnät garanterar ett slutresultat med hög
kvalitet.

SÅGNING & BORRNING

Containerlösningar • Farligt avfall
Källsortering • Sug- och spolteknik
031-336 28 00 • www.ragnsells.se

I ARMERAD BETONG
RIVNING & ASBESTSANERING
Balltorp 218 • 463 96 Nygård • 031-51 93 00 • 070-773 26 61
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Engagerad och kunnig personal
garanterar hög kvalitet
Vi som jobbar på Tum Bygg är ett väl sammansvetsat team där var och en tar
fullt ansvar för ett professionellt utfört arbete.
Vi tycker att kvalitet i byggsammanhang inte bara är en fråga om tekniskt kunnande och att följa regelverket. Minst lika viktig är den personliga och förtroendefulla kontakten mellan beställare och byggare.

Din infästningsleverantör med 15 års
erfarenhet i branschen
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Patrik 0766-22 51 41
patrik@infastningsspecialisten.se
Peter 0766-22 51 40
peter@infastningsspecialisten.se

www.infastningsspecialisten.se

Ett starkt nätverk
av samarbetspartners
Vi löser allt som har med ditt bygge att göra. I perioder med stor beläggning
tar vi hjälp av nära samarbetspartners för att klara arbetstoppar och olika
specialarbeten. Därför kan vi lova att vi blir färdiga i tid – med fullgott resultat!
Vi har dokumenterad kompetens som byggarbetsmiljösamordnare enligt
BAS-U och BAS-P.

MultiMedia Broschyren
är skapad och levererad
av JS Sverige
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Hantverksgatan 8 , 43442 Kungsbacka | 0706-436162
0706-436674 | 0300-14152 | info@golvnonstop.se
www.golvnonstop.se

www.jssverige.se

En totalentreprenör
med totalfokus
Tum Bygg tar ett helhetsansvar för projektet, som
totalentreprenör. Vi har huvudansvaret och samordnar
allt som behövs för bygget – rörläggeri, kakel & klinker,
gräv- och grundarbeten, måleri, glas, plåt och el. För
varje projekt finns en arbetsledare och vi har alltid en
nära dialog med beställare under hela projektet.
Vår styrka är vår flexibilitet, vi har förmågan att anpassa
oss efter olika entreprenadformer och kunder. Det finns
också en kreativitet på företaget och resurser att omsätta
idéer till verklighet.

Vi utför alla typer av
plattsättningarbeten inomhus
och utomhus.
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Medlem i PER, plattsättarnas riksförbund, och BKR,
Byggkeramikrådet. Behörighet våtrum.

Magasinsgatan 4, 434 37 Kungsbacka
0703-62 26 90 • fasanbyggkakel@tele2.se • www.fasanbyggkakel.se

För företag
Vi utför kontorsanpassningar, tillbyggnader och renoveringar åt företaget.
Att bygga om på ett kontor eller företag under pågående verksamhet ställer
en hel del krav på oss som entreprenör. Men genom god planering, lyhördhet och medvetenhet kan våra kunder hålla öppet precis som vanligt.

För privatpersoner
De flesta av våra uppdrag handlar om att utföra alla slags byggnadsarbeten för privata villaägare. Vi utför ofta renoveringar där det ställs höga
krav. Det finns en hög kvalitetsnivå på företaget, vilket innebär att våra
anställda lägger ner det där lilla extra på jobbet och lämnar det inte
förrän alla parter är nöjda.
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Specialist på inredningssnickeri
Vi har många års erfarenhet av inredningssnickeri för både privatpersoner och företag.
Besök oss på www.onsalainredning.se
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Nybyggnation
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Vi åtar oss både totalentreprenader och delade
entreprenader. Och vi kan ge dig fasta priser på allt.
Vi utför små som stora uppdrag, från montering av
ett fönster till totalrenovering av en villa.

Vi är ett företag med stor
erfarenhet inom måleri, som
sätter kvalité i första hand.
Vi hjälper till med allt från
färg och tapetval till färdigt
projekt. Kontakta oss för en
kostnadsfri offert.

Inget jobb är för litet.
Robin Wandeby
Jerry Ingvarsson
0761-95 54 30
0735- 04 42 46
robin@wimaleri.se jerry@vimaleri.se
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www.wimaleri.se

Om- och tillbyggnad
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Det är vi som gör Tum Bygg
AB:s rörarbeten!
Vi gör även rörjobb för
BRF:er, fastighetsbolag,
byggare och privatpersoner.
Läs mer om oss på
www.abkvvs.se
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Kontorslokaler
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VI UTFÖR ARBETEN INOM:
FORMNING n ARMERING n GJUTNING
0706-339873
jonny@jconab.se
jconab.se
jconab.indd 1
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Mark, mur och puts

Komplementboende
på 25 kvadratmeter
Nu behövs det inte bygglov för att bygga ett extra hus
om max 25 kvadratmeter på sin tomt. Byggnaden får
användas som permanentbostadshus, men också
som garage, förråd eller gäststuga.
Kontakta oss på Tum Bygg ör att diskutera vilken
lösning som passar dig bäst.
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Kabelgatan 16
434 37 Kungsbacka
Telefon: 0300-268 44
info@tumbygg.se
www.tumbygg.se

Vi utför mark- och
anläggningsarbeten
samt hjälper dig med
totalentreprenad på:
•
•
•
•

alla typer av stenarbete för trädgård och utemiljö
dräneringar samt in- och utvändig fuktbekämpning
husgrunder och stenspräckning
trädgårdsplanering, plantering och underhåll
www.kemab.nu | 0709-675772 (Robert) | 0709-67 57 71 (Richard)
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Anders: 0708-90 59 78
Staffan: 0705-85 04 53

