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Håndverkstradisjoner siden 1894

Løsningsorientert
Mindre ombygginger til store
rehabiliteringer
Vi er en smidig, effektiv organisasjon med
kort responstid, det betyr kort leveringstid.

Ullerntunet bo- og behandlingssenter - loft og tak.

Du kan holde driften i gang mens
arbeidende pågår.
Vi har egne systemer for å ivareta HMS og
KS i hele byggeprosessen og hjelper til med
å utarbeide og følge opp SHA plan for våre
kunder.
Vi tar vare på dokumentasjon og tegninger
utover garantitiden, da åre kunder ofte
kommer tilbake for å finne frem
informasjon om utført arbeid.
Ullerntunet bo- og behandlingssenter - BREEAM-NOR standard.

Eureka Sørumsand - betongjobb

Verdiskapende
Oppussing av kontorer, butikker og
treningssentre

Vitus apotek – butikk i drift

Oppussing er ofte en stor investering
grunnet tap av leieinntekter. Vi har
erfaring med å hjelpe kundene gjennom
en prosess hvor den daglige driften
opprettholdes, enten det gjelder butikker
eller kontorer.

Konferanserom – kunde i Oslo

Vi er fleksible i forhold til valg av
entrepriseform. Sammen finner vi den
best egnede entrepriseformen som
reduserer de totale kostnadene.
Vi samarbeider med nøye utvalgte,
dyktige leverandører fra alle fag.
Din trygghet – vårt ønske om et langsiktig
samarbeid!
Rehabilitering kontor – kunde i Oslo

Treningsrom – kunde i Oslo

Forebyggende
Vannlekkasjer i tak, terrasser og
fasader
Vannlekkasjer er et stadig økende problem
og årsaken kan være vanskelig å finne.
Ofte er det dårlige arkitektoniske
løsninger eller etterslep på vedlikehold
som er årsaken.

Bassengrehabilitering– Sameiet Aker Brygge

Terrasserehabilitering - Oslo

Vi har lang erfaring med å løse denne type
problemer og lekkasjesøk har blitt et
ekspertiseområde hos oss.
Vi gjennomfører alltid trykktesting av tak
og terrasser før ferdigstillelse.

Restaurering av gammel bygningsmasse
er noe vi har holdt på med siden starten.
Vi har kjennskap til de fleste byggestiler i
Oslo og vi finner alltid en løsning.

Rehabilitering klokketårn – Schous plass

HMS og Etikk
Helse, miljø og sikkerhet er alltid i
fokus på våre prosjekter!

Felles idrettsaktiviteter

Vi arbeider systematisk med helse, miljø
og sikkerhet for våre ansatte, og
underentreprenører gjennom vårt HMSsystem.

Vi stiller krav til våre ansatte og
samarbeidspartnere om ivaretakelse
av etikk og samfunnsansvar.
Vi følger opp våre underleverandører i
forhold til oppfyllelse av lønns- og
arbeidsvilkår og innbetaling av skatter og
avgifter.
Kurs i brannvern og varme arbeider

Sikringskurs for de ansatte

Hvem er vi?
Vår bedrift ble etablert i 1973 som en
underavdeling til entreprenørfirmaet
Kr. Stensrud & Søn AS.

Lambertseter 1954

Fotograf: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Faglig dyktighet, ærlighet og åpenhet har
gjennom generasjoner vært de viktigste
verdiene våre. Ved å etterleve disse har vi
opparbeidet et positivt omdømme blant
våre kunder og underleverandører.
I dag er vi en bedrift som jobber med
kontinuerlig forbedring på alle nivåer i
bedriften.
Vi har en dyktig stab av egne håndverkere
og vi er godkjent som aktiv
lærlingebedrift.

Søndre Åsen borettslag – oppført for OBOS 1950

Fotograf: Ukjent/ Oslo Byarkiv
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