ENEBOLIG -

Syverstadkollen 10b

TILBYGG ENEBOLIG -

Vollenveien 36

1.

2.
BOLIGER -

3.
1. Vollenlia 22

2. Leangveien 23

4.
3. Veslelia 13

4. Skøyensvingen 16

5.
5. G. M. Brydesvei 21

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NÆRING / OFFENTLIGE BYGG -

1-2. Gartnerveien, bolig/næring

3-4. Asker torg, konkurranse

5-6. Risenga Isanlegg

7-8. Langenga, bolig/næring/idrettsanlegg

OMS OPPMÅLING AS

s

Lierstranda 82, 3414 Lierstranda
Tlf. 93 28 14 63
E-post: oms@oms.as
www.oms.as

Boxs Arkitektstudio AS har et godt samarbeid
med brannrådgivere, bygg- og VVS-konsulenter,
samt landskapsarkitekter.
Avhengig av prosjektorganisering vil vi fungere
som deltaker eller leder av prosjekteringsgrupper
med konsulenter kontrahert av oppdragsgiver/
utbygger.

Vi tar ansvaret for hele jobben!
Rørkompaniet er din lokale Comfort-rørlegger på Hvalstad i Asker. Vi har stor og flott
butikk hvor du kan hente inspirasjon og vi har rørleggere som utfører alle typer
rørleggertjenester.
Vi har også lang erfaring som totalleverandør av komplette bad og våtrom.
Vi utfører installasjon av varmepumper, vannbåren gulvvarme,utstyrsmontering og
serviceoppdrag.
Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring når det gjelder totalrenovering av bad
eller røranlegg i deres bolig.

Kirkeveien 54 1395 Hvalstad
Tlf: 66 77 60 20
www.rorkompaniet.no

Graving - Sprenging - Rørlegging
Sundbyveien 81 C, 3477 Båtstø • Tlf. 908 98 795 • www.bkror.no

Dr. techn. Kristoffer Apeland AS

RÅDGIVENDE INGENIØRER I BYGGE- OG ANLEGGSTEKNIKK

POSTBOKS 7029 MAJORSTUEN 0306 OSLO
FAGERBORGGT. 12 0360 OSLO
22 06 61 50 www.kapeland.no

Håndverkstradisjon og fagkunnskap hånd i hånd
Madsen & Giseth ble etablert for 17 år siden, og har i dag 13 dyktige heltidsansatte. Vi er medlem i opplæringsringen i Oslo og Akershus, og er stolte av at flere av våre lærlinger
har valgt å bli hos oss.
Byggfaget krever solid og bred kompetanse noe vi har tilegnet oss gjennom erfaring over mange år. Firmaet utfører rehabilitering, tilbygg og nybygg og det har gitt oss allsidig
fagkunnskap. Vi oppdaterer også våre ansatte med jevnlig kursing på nye produkter m.m. Vår kunnskap gir deg som kunde den trygghet du trenger i ditt byggeprosjekt.
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Rødsåsen 7, 1389 Heggedal • Tlf. 90 55 76 93/90 60 77 42
www.madsen-giseth.no

Boxs Arkitektstudio AS er et effektivt
kontor i Asker med 7 ansatte hvor
alle er arkitekter.
Vi har god kunnskap om plan- og
bygningsloven, samt praksis for
regulerings- og arealplaner i de
forskjellige kommuner.
Vi har bred kompetanse på store
og små prosjekter, fra skisser til
gjennomføring og ferdig bygg.
Boxs har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 (SØK) / 2 (PRO).
Alfheim 24, N-1384 asker, Norway

Vi er gode til å se potensialet i den
enkelte eiendom, og til å utnytte
dette maksimalt med tanke på utbyggingsmuligheter.

funksjonalitet i samspill med opplevelsen av det enkelte rom og
kontakten med den aktuelle tomten
og omgivelsene.

deltaker i utviklings- og innovasjonsprosjekter, som omsorgsboliger og
energivennlige passivhus (Futurebuilt).

Som arkitekter stiller vi alltid høye
krav til kvalitet, og er bevisste på
plassering og tilpasning av bebyggelsen i forhold til terreng og
naboskap.

Siden oppstarten i 2004, har kontoret prosjektert og bygget mange
boliger, spesielt i Asker (ca. 60 %).
I tillegg til boliger er vi involvert i utvikling av flere ulike regulerings- og
utviklingsplaner.

Ta gjerne kontakt for en uforbindtlig
prat!

Vi er spesielt opptatt av ”den menneskelige dimensjon” i prosjektene
våre, og legger stor vekt på god
Tlf.: +47 66 78 60 60

Vi er initiativtaker i bl.a. utvikling
av stedstilpassede modulboliger og
Faks: +47 66 78 60 61

Mail: post@boxs.no

www.boxs.no

