MED KÄNSLA
FÖR GEDIGNA
HANTVERK

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Vi erbjuder ägare, styrelse och företagsledning
managementtjänster inom målstyrd affärsutveckling
www.anacka.se
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MED ÖVER TJUGO ÅR AV
VÄLSNICKRADE SAMARBETEN
På Högås Bygg har målet alltid varit att
bygga goda relationer. Inom laget, med
samarbetspartners och med våra kunder.
Anledningen är enkel. Med glada snickare,
välsnickrade samarbeten och en kontinuerlig dialog med dig längs ett projekts gång
vet vi att slutprodukten kommer bli levererad utefter högsta kvalitet.

Tack vare den nära kontakten i alla led har
vi dessutom både kapacitet och kompetens
att ta oss an alla former av totalentreprenader. Oavsett om det gäller alla former av
byggnationer, markarbeten eller renovering.
Det är så vi på Högås Bygg har arbetat i över
tjugo år, och det är så vi kommer fortsätta
arbeta i minst tjugo år framöver.

AB Karl Hedin Bygghandel, Säleby 31, 455 91 Munkedal, 0524-105 10, www.abkarlhedin.se

ETT YRKESSTOLT ÖGA
FÖR DETALJER
Vi tar oss an varje entreprenad med genuint och yrkesstolt intresse för helheten som
detaljerna, och vi nöjer oss först när våra
kunder är nöjda.
För att i största möjliga mån säkerställa
detta värdesätter vi en nära kundrelation.
Detta innebär kostnadsfria offerter och

inspektioner samt personliga möten innan
varje projekt och en pågående utvärderande
dialog under projektets gång.
Vid större entreprenader gör vi dessutom
alltid personliga slutbesiktningar efter färdigställt projekt.

073-356 53 50
byggnadsplåt • taksäkerhet • vattenavrinning

”MED GLADA SNICKARE, VÄLSNICKRADE SAMARBETEN OCH EN
KONTINUERLIG DIALOG MED DIG LÄNGS ETT PROJEKTS GÅNG VET VI
ATT SLUTPRODUKTEN BLIR LEVERERAD UTEFTER HÖGSTA KVALITET.”

BOKA DEMO
0522-400110

- Smarta hem där all teknik samspelar och fungerar -

ELFIRMA MED FOKUS PÅ NYBYGGNATION
& RENOVERING AV BOSTÄDER.

edtinstallation.se | 0522-400 110

edtservice

070-723 70 81
opckakel@outlook.com

opckakel

KAKEL AB

GODA LAGANDAN DRIVER
UTVECKLINGEN FRAMÅT
Vi värdesätter en god laganda, hög arbetsmoral och den personliga utvecklingen hos
våra snickare. Därför ser vi till att erbjuda
teambuildingresor- och aktiviteter som personliga samtal på löpande basis.
Vi säkerställer goda anställningsavtal genom vår anslutning till Svenska byggin-

dustrier, och tar även lärlingar för att uppmuntra morgondagens snickare att utbilda
sig innan det är dags att ta klivet ut i yrkeslivet.
På så vis driver vi utvecklingen av vår egen
verksamhet, såväl som branschen, framåt.

Modernism klädd i folkdräkt.
Moderna funktionella ytor med känslan av en mänsklig hand.

070-691 31 24
www.gabrielssons.se

• 15470 • www.jssverige.se

Almåsvägen 2B,
451 75 Uddevalla
070-261 24 72
info@hogasbyggab.se
www.hogasbyggab.se

