Vi tar jobben!
www.kvs.as

vam Vaktmestersentral ble etablert i Januar

K

og kostnader, enten det gjelder del entrepriser eller

1996 og omgjort til aksjeselskap Juli 1997,

totale løsninger. Vi vet også at kunder stiller krav

men allerede i starten hadde vi 16 års bransjeerfar-

til sikkerhet, effektivitet, pålitelighet og økonomi.

ing. For å kunne være ledende oppgraderer vi oss

Vår kvalitetssikring av det totale produkt bidrar til å

kontinu-erlig faglig og sikkerhetsmessig blant annet

oppfylle disse krav. Vi setter pris på kvalitetsbevis-

gjennom utdanning av personell og investering av

ste kunder. Har du behov for konkrete løsninger for

bedre utstyr. Dette gjør oss i stand til å ta frem riktig

små eller store oppdrag. Ta kontakt med Kvam Vakt-

løsning med henhold til utstyr mengde, punktlighet,

mestersentral så er du på den sikre siden.

Før- og etter bilder av baderomsmøbel laget av oss

Spotlight og stikkontakt

Fliser og parkett tilpasset hverandre

Vegghengt WC

Gulvdekor

Innmurt badekar

Forblending fasade

Vi utfører:

Godkjent for:

• Skifer og naturstein

• Pipe rehabilitering.

• Tegel forblending

• Utføring av arbeider på våtrom.

• Alle typar flisarbeid

• Ansvarsrett

• Ovn og peisarbeid

• Sentral godkjenning som bl.a. innebærer at intern kontroll

• Rehabilitering av piper

Dekor sluk

og kvalitetssikring er i orden.

Dekor

Ringmur av betongstein

Peiser

Flising av kjøkken.

Flinsing av gulv.

våtromsspesialisT
Speil og hyller laget
på plassen.

Perspektivtegning: 13/1/1 Bad - Alternativ - 1
Prosjekt: Aalvik, Viktor

Skrevet ut: 11.12.2008

Baderomsmøbel laget av oss.
3D teikning av bad.

Skal du ha pusset opp badet?
MERK: Tegningen er bare retningsgivende.

Side:1 (1)

• Vi tar total rehabilitering av bad.
• Vi bruker fra 7 dager, alt etter hvor mye en skal ha gjort.
• Vi tegner i 3D
• Vi skriver kontrakt med fast pris og ferdighets dato.
• Vi har våtroms sertifikat.

Badekar m/ hylle.

• Vi har ansvarsrett og sentral godkjenning.
• Ta kontakt for et uforpliktende tilbud, et pristilbud koster ingenting.

Mob. 922 46 763
Avd. Hardanger: Audun Jensen - Heleberhaugen 8 - 5600 Norheimsund
Mob. 930 67 525
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