PUNKTLIGHET, KOMPETANSE
OG EFFEKTIVITET!

Fleksibilitet der du trenger det
Aas & Nordal Entreprenørforretning AS ble etablert i 1957 og tar tradisjonelle
entreprenøroppdrag som vedlikehold og nybygg innen offentlig og privat sektor,
samt innen landbruket. Vi leverer også en del boliger, da hovedsakelig flerbolighus
som mindre og større blokker.
Vi har bred erfaring fra alle våre oppdrag og besitter kompetanse på prosjektledelse og prosjektgjennomføring i eget hus. Vi har også faste konsulenter som
hjelper oss raskt med prosjektering av arkitektur, RIB, RIG, LARK og RIBrann slik at
vi raskt kan utvikle ideer til realitet.

En av våre største styrker er fleksibilitet, i tillegg til å besitte nevnt kompetanse så
har vi mye produksjonsutstyr i eget eie. Dette og mye av håndverkerstaben vår er
lokalisert i Nannestad, slik at vi raskt kan ta nye oppdrag, og evt. fullføre oppdrag
på hele Romerike, Hadeland og Oslo. Vi har stor kapasitet på plass støpt betong,
noe vi ofte utfører i underentrepriser på større bygge og anleggsprosjekter. Vi har
også offentlige rammeavtaler på vedlikehold og nybygg.
Vi er lokalisert i Maura, Nannestad Kommune, så vårt hovedmarked ligger på
Romerike og i Oslo, men vi har oppdrag på hele Østlandet som f.eks. Trysil og
Hafjell.

En allsidig entreprenør
Aas & Nordal Entreprenørforretning AS har ca. 30
dyktige ansatte. Med godt rekrutteringsarbeid,
får våre kunder bransjens beste håndverkere og
prosjektledere på sine prosjekter igjennom oss
eller av oss. Vi setter kompetanse i fokus, og vårt
fokus på kvalitet kan ses på våre utførte arbeid.
Vi besitter en bred fagligkompetanse bestående
av eksperter på sine områder, noe som gjør at vi
har stor tverrfaglig kapasitet. En av våre styrker er
at vi kan påta oss totalentrepriser og at vi er svært
fleksible.
Felles prosjektutvikling
Aas & Nordal Entreprenørforretning AS har
lang erfaring som ledende entreprenør ved
større prosjekter. Vi har kapasitet, kunnskap og
kompetanse til å selv fungere som prosjektleder,
bistå som konsulent og rådgiver, eller fungere som

Kompakte laminatdører
produsert i Norge

utførende innsats– ledet av andre. Vi kan også
gå inn og sluttføre prosjekter som er påbegynt av
andre.
Betongentrepriser
Aas & Nordal Entreprenørforretning AS tar på
seg større bestongentrepriser.
Parkeringshus, P-kjellere, fundamentering for
blokker og lagerhaller.
Restaurering
Aas & Nordal Entreprenørforretning AS sitter
mye kunnskap innen restaureringsarbeid. Vi har
tidligere hatt arbeid på objekter som strekker
seg 250-300 år tilbake i tid, med meget gode
skussmål. Vårt restaureringsarbeid er av den
beste kvalitet, og vi finner gode løsninger basert
på vår ekspertise innenfor faget.

Dører til alle formål
www.bygg1.no

PÅGÅENDE PROSJEKTER VI HAR TOTALENTREPRISE PÅ:
Brustadkollen, 2 byggetrinn.
Hurdal, Hurdal Kommune

Villbergskogen (Eidsvoll)
Sundet, Eidsvoll Kommune

Ramstadåsen (Nannestad)
Nannestad Kommune

Trinn 1 - 20 leiligheter ferdigstilles 2020
Trinn 2 - 20 leiligheter ferdigstilles 2022

Bygg A		 - 24 leiligheter ferdigstilles 2020

Trinn 1 - 17 leiligheter ferdigstilles 2021
Trinn 2 - 15 leiligheter ferdigstilles 2022

•
•
•
•
•

Brustadkollen er et prosjekt bestående av leiligheter fra 49-82 m2 fordelt på to byggetrinn.
Prosjektet er svalgangshus over to plan med underliggende p-plasser i sokkel.
Det er plasstøpt betong i bæresystemet med ifyllingsvegger av bindingsverk.
Fasadematerialet er i tre.
Alle leilighetene leveres med pipe.

Stolt leverandør av elektroinstallasjoner
til Aas & Nordal AS

Vår kunnskap, din trygghet

• Prosjektet er leilighetsblokker fordelt på tre
bygg med leiligheter fra 41-109 m2.
• Aas & Nordal Entreprenørforretning AS har
kontrakt på oppføring av bygg A.
• Det bygges som svalgangsblokk over 5 plan,
med felles underliggende p-kjeller.
• Det er plasstøpt betong i bæresystemet med
ifyllingsvegger av bindingsverk.
• Fasadematerialet er i tre.

• Ramstadåsen er et prosjekt bestående av
leiligheter fra 57-116 m2 fordelt på to byggetrinn.
• Prosjektet er svalgangshus over 4 plan med
underliggende p-kjeller.
• Det er plasstøpt betong i bæresystemet med
ifyllingsvegger av bindingsverk.
• Fasadematerialet er i tre.

Noen å lene seg til…
i spørsmål om regnskap og økonomi.

Tlf. 63 93 49 00
E-post: post@kr-okonomi.no

www.kr-okonomi.no

NOEN AV VÅRE FERDIGSTILTE PROSJEKTER:
Smedhagen Park btr. 5 (Nannestad)
Nannestad, Nannestad Kommune

Hafjelltunet
Hafjell, Øyer kommune

Stensetåsen søndre btr. 1 og 2 (Maura)
Maura, Nannestad kommune

Parkeringshus (Triaden)
Lørenskog, Lørenskog kommune

Trinn 3 - 25 leiligheter ferdigstilt 2018
Trinn 4 - 26 leiligheter ferdigstilt 2019
Trinn 5 - 24 leiligheter ferdigstilles 2021

40 leiligheter ferdigstilt 2022

Trinn 1 - 30 leiligheter ferdigstilt 2017
Trinn 2 - 34 leiligheter ferdigstilt 2019

7500 m2
Ca. 5000 m3 utstøpt betong
Ferdigstilt i 2020

• Smedhagen park er et større boligprosjekt
hvor Aas & Nordal Entreprenørforretning AS
har kontrakt på trinn 3-5.
• Prosjektet er svalgangsblokker over fire plan og
felles underliggende p-kjeller, med leiligheter
fra 39-120 m2.
• Det er plasstøpt betong i bæresystemet med
ifyllingsvegger av bindingsverk.
• Fasadematerialet er i Superwood.

• Hafjelltunet er et prosjekt bestående av
fritidsleiligheter fra 63-79 m2.
• Prosjektet er svalgangshus over to og tre plan
med underliggende p-plasser i sokkel.
• Det er plasstøpt betong i bæresystemet med i
fyllingsvegger av bindingsverk.
• Fasadematerialet er i tre. Alle leilighetene blir
levert med pipe og peis.

Smedhagen Park btr. 3 og 4 (Nannestad)
Nannestad, Nannestad Kummune
Trinn 3 - 25 leiligheter ferdig 2018
Trinn 4 - 26 leiligheter ferdig 2019
Egnerkvartalet (Lørenfallet)
Lørenfallet, Sørum kommune
24 leiligheter ferdig 2019
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Takk til våre
samarbeidspartnere

Vi forsyner Norden med
Europas mest bærekraftige
armeringsstål.
post.oslo@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.no | Tlf.: 23 39 38 00

LEVERANDØR AV LAGERINNREDNING
Pallreoler • Dekkreoler • Småvarereoler • Mesaniner • Bodvegger

ersonlige rådgiver
Tlf. 67 97 57 00 • info@reol.no • www.reol.no

En bank behøver ikke
være stor for å få gode
betingelser og moderne
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alt du trenger
og er
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En bank behøver ikke
væredeg
stor for
å fåigode
betingelser og moderne løsninger.
med
inn
fremtiden.
Vi har alt du trenger og er med deg inn i fremtiden.

FRA SKOG TIL BYGG
Tak og fasadeplater samt stålbygg
for landbruk og industri.

Din totalleverandør av
trelast og byggevare

Pa Bygg og Tak AS
Bergervegen 192, 2230 Skotterud
E-post: arild@pa-bygg.no
Tlf. 903 61 405

Tlf: 63 99 68 10 • www.stangeskovene.no

BYGGMAKKER BROBEKK FØRER FLOTTE KVALITETSKJØKKEN FRA NOREMA DER VI TILBYR KJØKKEN TIL
PROSJEKT, OG SOM PROFFKUNDE HAR DU MANGE
FORDELER MED Å FORMIDLE KJØKKEN FRA OSS.
• Totalleverandør av byggevarer for større prosjekter
• Egen prosjektavdeling for proffmarkedet
• Tett oppfølging
• Velg mellom flatpakke-løsning eller sammensatte skrog
• Komplett og direkte levering på byggeplass
• Konkurransedyktige priser
• Kort leveringstid – KUN 4-6 UKER PÅ MØBELKJØKKEN
• Lagerført flatpakkekjøkken

• 63 85 70 70 • #hsbank • følg oss Facebook
VÅR KJØKKENAVDELING
I 2.etg på Byggmakker Brobekk finner du vår
kjøkkenavdeling på 500m2. Her treffer du våre
proffselgere innen kjøkken, bad og garderobe.
Vi har tidsriktige kjøkken fra Norema utstilt.

HVITEVARER
Norema er en solid aktør som
har produsert kvalitetskjøkken
i over 70 år. De har lang erfaring
med å levere komplette kjøkken
til små og store prosjekter.

post@hsbank.no • 63 85 70 70 • www.hsbank.no

www.norema.no

Hos oss kan du velge mellom
kvalitetshvitevarer fra:

KONTAKTINFO:
Byggmakker Brobekk
Haraldrudveien 5
0581 Oslo
Tlf 24 04 56 04
E-post:
proff.kbg.brobekk.sor@byggmakker.no

Nannestadveien 323
Postboks 44
2036 Maura

Vi utfører salg og montasje av stålbygg – med eget blikkenslagerverksted blir dine beslag skreddersydd til ditt bygg.
Vi utfører også andre blikkenslagarbeider samt tømrertjenester. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.

Stålbygg • Blikk • Montasje • Tømrertjenester

Tlf. 415 76 271 • E-post: post@granconsult.no

Gran Consult AS

· Concept: JS Media Tools A/S · 110576 · www.jsnorge.no

Tlf.: 63 99 62 00
post@aas-nordal.no / www.aas-nordal.no

