Håndverkstradisjoner siden 1894

Gammel Akevitt flaske funnet innmurt i vegg

Vi lever av
kvalitet
Vi påtar oss alt fra mindre
ombygginger til store rehabiliteringer.
Kort responstid og god oppfølging
kjennetegner et samarbeid med oss.
Vi er godkjent for ansvarsrett og har egne
systemer for å ivareta HMS og KS i hele
byggeprosessen.
Kontinuerlig forbedringer av våre systemer
for dokumentasjon og utførelse.
Ullerntunet bo- og behandlingssenter – BREEAM-NOR prosjekt

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

Kristian Stensrud

Vi utfører
Vi utfører alt av ombygging og
rehabilitering;

Vindusutskifting – Ålesundgata borettslag

• Søk og reparasjon av vannlekkasjer.
• Oppgradering av fasade, vinduer og
dører.
• Løpende service og vedlikehold.
• Rehabilitering etter Breeam
klassifisering.
• Tilbygg og påbygg til eksisterende
bygningsmasse
Vi er fleksible i forhold til valg av
entrepriseform og vi benytter ofte
prisoverslag/budsjettpris sammen med
åpen bok avtale.

Bassengrehabilitering– Sameiet Aker Brygge

Løpende vedlikeholdsbehov - Borggata

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
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