www.tumbygg.se

Ett personligt byggföretag
Tum Bygg är ett personligt byggföretag. Vi som arbetar
på Tum Bygg ger gärna det där lilla extra för att ett
projekt ska bli riktigt bra. Även som företag är Tum Bygg
speciellt, vi har bred erfarenhet och stora kunskaper.
Vårt viktigaste mål är alltid att vår kund ska vara nöjd.

tillsammans. Var och en av våra snickare tar fullt ansvar,
tillsammans med arbetsledaren, för ett professionellt
utfört arbete hela vägen ut. För oss är kvalitet i byggsammanhang inte bara är en fråga om tekniskt kunnande
och regelverk. Även den personliga kontakten mellan dig
som beställare och och oss som byggare är direkt
avgörande för resultatet.

På Tum Bygg är vi ett väl sammansvetsat team som
både arbetar bra tillsammans, men också har trevligt
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Vi bygger med rätt kvalitet

Tum Bygg startades 1995 av Anders Engelbrektsson och
Staffan Fritiofsson. Med utgångspunkt från Kungsbacka
utför vi uppdrag i Kungsbacka och Göteborg med
omnejd. Vi utför både små och stora uppdrag, allt från
montering av ett fönster till totalrenovering eller nybygge
av en hel villa.

Att bygga bra hus med en rejält tilltagen budget klarar
många. Men att kunna bygga just ditt projekt och samtidigt hålla både budget och tidsramar kräver kunskap,
erfarenhet och kreativa lösningar. Vi ger dig därför rätt
kvalitet för dina önskemål och behov, inte det dyraste
bara för att den finns. Det här är vi bra på och en av
anledningarna till att vi kan ge dig fasta priser på allt.

Vi tar efter behov in specialister från våra nära och mångåriga samarbetspartners. Med ett gott samarbete blir
helheten så bra som både du och vi förväntar oss. Tum
Bygg tar alltid helhetsansvaret – därför kan vi lova att vi
blir färdiga i tid – med fullgott resultat och rätt kvalitet!

En av våra styrkor är vår flexibilitet. Vi anpassar oss
efter olika entreprenadformer och kunder, beroende på
omständigheter och önskemål. Här finns också en
kreativitet som du inte finner överallt och resurserna
att omsätta den i verkligheten.
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Ett drömhus för dig och din familj, eller…
Drömmer du och din familj om att förverkliga er husdröm? Tum Bygg erbjuder totalentreprenad och bygger
allt från arkitektritade och unika lösvirkeshus till
färdiga modulhus.

Efter behov samordnar vi sedan allt som behövs – rörläggeri, kakel & klinker, gräv- och grundarbeten, måleri,
glas, plåt och el – för att nämna något. För just ditt
uppdrag har vi en arbetsledare utsedd som alltid ser till
att föra en nära dialog med dig genom hela projektet.

När du som beställare anlitar oss för ett unikt hus
startar vi alltid med ett första möte för att få ta del av
dina önskemål och förutsättningar. Ibland har våra
beställare redan varit i kontakt med en arkitekt eller så
är det nästa naturliga steg i kedjan, vi kan hjälpa er.
Här är det viktiga att just din idé förverkligas så långt
som möjligt och att du får ett unikt och personligt hus.

Som beställare kan du alltid vara säker på att vi gör jobbet
enligt överenskommelse. Lång erfarenhet, goda resurser
och ett brett kontaktnät garanterar ett slutresultat av rätt
kvalitet. Tum Bygg är din totalentreprenör med huvudansvar för projektet, till oss kan du vända dig i förtroende
med alla dina frågor, idéer och önskemål.

Specialister på inredningssnickeri med många års erfarenhet för både privatpersoner och företag.

www.onsalainredning.se
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…ett smart modulhus med rum för många!
Tum Bygg utför flera byggen av smarta modulhus varje
år. Vi är både snabba, kunniga och noggranna samt tar
projektet hela vägen från inledande bygglovshandlingar
via markberedning till nyckelfärdigt hem.

Ett modulhus har många fördelar då de byggs i sektioner
inomhus på fabrik. Genom rationellt byggande av de
olika sektionerna blir oftast även priset attraktivt. Efter
transport till byggplatsen går det snabbt för oss att sätta
samman och få ett tätt hus skyddat från naturkrafterna.
Vi lyssnar på era önskemål och tillsammans med husleverantören gör vi de modifieringar ni önskar, så att ert
hus blir personligt och just så som ni vill ha det.

Tillsammans med oss, eller i lugn och ro för er själva,
väljer ni både tomt och det hus ni önskar. Hör gärna av
er till oss med önskemål då vi har goda kunskaper om
de olika hus som passar bäst för olika behov, tomttyper
och budgetar. Ibland kan vi även vara behjälpliga att
hitta just den tomt ni söker.

Välkommen att kontakta Tum Bygg för idéer, samråd
och byggande av ert nya hem.

Vi hjälper dig att lyckas
med dina byggplaner!
Magasinsgatan 4 • Kungsbacka
Tel: 0703-622 690, 0703-622 691
www.fasanbyggkakel.se
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Göteborg:
Öppettider
Backa Bergögata 8
Måndag-torsdag 8-17
422 46 Hisings Backa
Fredag 8-16
Tel. 031-58 18 70

Vill du ha en lika proffsig broschyr?
Vi har även smarta finansieringslösningar!

Kungsbacka
Verkstadsgatan 7
434 42 Kungsbacka
Tel. 0300-161 09

•

Ernestad Marknadskommunikation AB
0705-225 443
info@ernestad.se

www.gosh.nu • info@trmworkwear.se
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Vi se ffs
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ALLT FÖR BYGGAREN
PÅ ETT STÄLLE!
www.derome.se
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Bygg till eller bygg om!
Funderar du på att bygga om? Kanske göra om altanen,
anlägga en pool i trädgården, sätta in ett vackert burspråk
i vardagsrummet eller bygga ett tak över er entré?
Kontakta oss för ett första möte, vi kan hjälpa er med
arkitekt, bygglov och allt annat. Tum Bygg har genom åren
utfört alla typer av om- och tillbyggnationer och kommer
gärna med smarta förslag och kreativa lösningar för
era behov.
Ett Attefallshus som egen bostad för tonåringarna vore
kanske inte så dumt? Ett hus som senare kan bli ett
gästhus, förråd, garage eller varför inte ett fristående
kontor så du slipper pendla till jobbet? Då är de funktionella Attefallshusen en riktigt smart och flexibel
lösning som vi gärna hjälper till med!
Vi tar ansvar för helheten – och de viktiga detaljerna.
Med lång erfarenhet, hög kompetens och ett brett kontaktnät garanterar vi det slutresultatet du förväntar dig.
Låt dig bli inspirerad av alla möjligheter på nästa uppslag!

Sågning • Borrning • Asbestsanering • Rivning

031-519 300

Hamnvägen 2 • 445 52 Surte
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Attefallshus

Kommersiella lokaler

Attefallshus är en komplementbyggnad på tomten i
anslutning till ett bostadshus och kan användas till
precis vad som helst. Huset får vara upp till 25 kvm
med 4 m från mark till nock. Tum Bygg kan bygga
Attefallshus i många olika modeller som passar till
ditt existerande hus.

Tum Bygg utför tillbyggnad och ombyggnad av olika
lokaler för företag. Vi anpassar så att ditt företag kan
nyttja utrymmet på bästa sätt. Modernt och effektivt
eller hemtrevligt och mysigt beroende på verksamhet
och inriktning.

Garage eller carport

Pool och poolhus

Enbils-, tvåbils- eller hobbylokal med verkstad och
förrådsutrymmen. Kanske gäst- eller ungdomsboende
på övervåningen. Vi har erfarenhet av många olika
varianter så du slipper skrapa vindrutan i vinter.

Många vill ha en egen pool i trädgården. Kanske i
kombination med en ny altan? Förverkliga din dröm
med vår hjälp, vi har lång erfarenhet av såväl stora
poolbyggen som mindre utespa tillsammans med våra
kompetenta samarbetspartners!

www.golvnonstop.se

Kraftvägen 25, Kungsbacka • 0300-56 46 00

www.cramo.se
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Nytt kök

Renovera badrum

Tum Bygg har erfarenhet från alla typer av kök. Såväl
effektiva kök, klassiska bondkök eller modernt stilrena
kök, stora som små. Vi utför renoveringar, monterar
färdiga kök eller platsbygger helt efter dina önskemål.

Dags att renovera badrummet? När du anlitar oss kan
du vara säker på att få ett badrum i just din stil. Vi är
specialister på vattentäta lösningar efter gällande regler,
med fina detaljer som ger ditt nya badrum en både
fräsch och lyxig känsla.

Markarbeten

Fönsterbyten
Vi byter eller renoverar dina fönster beroende på utgångsskick och dina önskemål. Vi hjälper dig att hitta
just de fönster som bäst matchar ditt hem. Våra fönsterleverantörer håller högsta klass inom respektive kategori.

Tum Bygg har lång erfarenhet och kompetens att
tillsammans med våra mångåriga och duktiga samarbetspartners inom mark-, mur- och putsarbeten,
effektivt och elegant lösa dina behov och önskemål.

Se mer på vår hemsida: www.tumbygg.se

Kraftvägen 1 • 434 37 Kungsbacka
Tel: 0708-88 57 05 • Mail: mats@mplat.se

www.mplat.se
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Allt inom VVS
0709-99 72 08

•

0733-10 14 62

• Stenarbeten
• Trädgårdsanläggning
• Dränering

Förarbete till villagrunder
och utbyggnader
• Schakt/grundarbete
• Sprängning
• Poolutgrävning m.m.
Calle 0709-60 05 53
Nicklas 0735-25 20 90

www.kungsbackasten.se
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Våra skickliga
medarbetare
Vårt företag består i dag av ett 30-tal medarbetare. Vi har
kunniga snickare, skickliga specialister och ambitiösa
arbetsledare. Till våra medarbetare kan du alltid vända
dig i förtroende med dina frågor och synpunkter.
På Tum Bygg är ett bra arbetsklimat, god kamratanda
och en gemensam syn på genomförandet av våra
uppdrag avgörande för ett lyckat resultat. Även om
fackkunskapen väger tungt i botten samverkar ändå alla
personligheter till en fantastisk stämning på företaget.
Här trivs vi och det återverkar på de många byggprojekt
som vi genomför varje år.

VI UTFÖR ARBETEN INOM:
FORMNING n ARMERING n BETONG
0706-339873
jonny@jconab.se
jconab.se
jconab.indd 1

2014-05-27 21:02:00

0761-955 930
0735-044 246
info@wimaleri.se
www.wimaleri.se

Karsegårdsvägen 2D, 439 91 Onsala
0703-031 376 • info@effekteltjanst.se
www.effekteltjanst.se
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I denna broschyr syns många av våra samarbetspartners
i annonsform, de är därmed medfinansiärer i vårt gemensamma informationsarbete. Vi på Tum Bygg vill därför
tacka er alla för att ni tror på och värdesätter våra
gemensamma mål – att ge våra kunder full valuta för
förtroendet och den betydande investering som ett
byggprojekt innebär.
Vi är stolta över att få synas tillsammans, både i våra
broschyrer och ute på byggarbetsplatserna. Dessa
företag är en aktiv del av vår ömsesidiga utveckling och
ständiga förbättring. Ta gärna en titt på annonserna när
du behöver hjälp av våra utvalda specialister!

Tum Bygg AB • Kabelgatan 16 • 434 37 KUNGSBACKA
Tel/Fax: 0300-268 44 • E-post: info@tumbygg.se • www.tumbygg.se

Utgivare, redaktion och annonser: Ernestad Marknadskommunikation AB

Alla företag behöver ibland förstärkning av specialister
och kapacitetstillskott under komplicerade projekt eller
arbetstoppar, Tum Bygg är inget undantag. Det är här
våra kunniga samarbetspartners och leverantörer kommer
in. Genom långvariga samarbeten med ömsesidig och
successiv kompetenshöjning är våra samarbetspartners
en del av Tum Byggs framgångar – och vi en viktig del i
deras utveckling. Våra trogna leverantörer känner även
våra höga krav på materialleveranser för våra kunders
räkning, här är endast det bästa gott nog.



Våra kunniga
samarbetspartners

