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Det riktige valget

Allerede etter få år i bransjen hadde Bygg Teknikk Lyngdal AS opparbeidet seg et solid 
omdømme. Et omdømme basert på bedriftens evne og vilje til å levere byggrelaterte 
produkter og tjenester av høy kvalitet.

Etter en sammenslåing av to enkeltmannsforetak 
ble Bygg Teknikk Lyngdal AS etablert i 2008, og 
allerede fra etableringsdatoen kunne da selskapet 
vise til mange års erfaring.

I tillegg til erfaring og høy kompetanse innen bygg- 
og tømrerfaget, har vi hele tiden hatt som mål- 
setting å sette kunden i fokus ved å levere produkter  
og tjenester av høy kvalitet. Vel vitende om at 
det produktet som overleveres våre kunder skal 
bli stående i mange år framover, så er det også 
vår plikt å levere et så godt produkt som overho-
det mulig. Et produkt som våre kunder er godt 
fornøyd med og vi som bedrift kan være stolte av. 

Bygg Teknikk Lyngdal AS utfører alt av tradisjonelle 
tømrertjenester som nybygg, tilbygg, påbygg,  
rehabilitering og restaurering. Som eiendoms- 
utviklere har vi også prosjekter i egen regi for salg 
og utleie.

Uansett om våre oppdrag går ut på å sette opp nybygg 
eller gjøre forandringer på eksisterende bygnings-
masse, så utfører vi alle våre oppdrag med respekt 
for våre kunders ønsker og forventninger. Våre kunder  
skal kunne sette krav til arbeidet vi utfører, og også 
til at byggestart og overlevering av ferdig prosjekt 
skjer til avtalt tid.

Hos Bygg Teknikk Lyngdal AS er vi stolte av at vi har 
kvalitetskrav og yrkesstolthet godt forankret i alle 
ledd i vår bedrift. Våre kunder skal være trygge på 
at det endelige produktet er av beste kvalitet – helt 
ned til den minste detalj.

Guttorm Høgli 
daglig leder

“Du kan stole på oss”



- alt innen malerarbeid Lyngdal 
Tlf.  993 58 808

Grønndokkmoen 22, 4580 Lyngdal
Tlf.: 38 33 08 00 • Fax: 38 33 08 01

Takk for tilliten
som billeverandør 
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Nybygg

Planleggingsprosessen av nybygg er spennende, men også 
krevende. De fleste bygger bare en gang og det er derfor 
viktig at oppdraget blir tatt hånd om av håndtverkere med 
respekt for kundens ønsker og forventninger.

Det er viktig med erfaring og kunnskap slik at estetikk, 
funksjonalitet og driftsøkonomi ivaretas. Bygg Teknikk  
Lyngdal AS besitter all den kunnskapen som skal til for å 
kunne være behjelpelig med ditt prosjekt. Alt fra prosjektering  
til ferdig prosjekt.

På våre prosjekter samarbeider vi på lokale, etablerte og 
seriøse bedrifter innen andre fagområder. Disse har alle 
samme krav til kvalitet som oss selv.
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       B l i k k ens lager

 Leif Bjørnestad
Telefon: 917 53 354

• MeMbrantekking
          • radonsikring
    • beslagarbeider

“Erfaring og høy kompetanse innen 
bygg- og tømrer-faget, har vært
utslagsgivende for at mange har 
valgt å benytte oss”



Lyngdal: Kvavik Ind.omr.,  4580 Lyngdal Tlf. 38 33 08 50
Farsund: Lundevågen Ind. omr., 4550 Farsund Tlf. 38 39 55 10
Vanse: Ø. Vatne, 4560 Vanse Tlf. 38 39 61 00

• TRELAST • BYGGEVARER • DØRER/VINDUER • JERNVARER
• BETONGVARER • MALING • VARME • GLASSERVICE

Et selskap i Rosfjord-Gruppen

Når du handler hos oss,
får du gode råd på kjøpetDitt vakreste møbel?

Trappen er kanskje det
viktigste møbelet i din bolig

L-Trapp AS • 4790 Lillesand • Tlf. 37 26 98 00 • www.l-trapp.nohamran.no
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V/Svein Silseth
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Mur & Flis

Mur & Flis

Mur & Flis

Mur & Flis

Tilbygg og rehabilitering

Bygg Teknikk Lyngdal AS har gjennomført et stort antall 
prosjekter med tilbygg, påbygg og rehabilitering. Vår erfar-
ing og kompetanse kommer best til nytte når vi blir tatt med 
i prosjektet på et så tidlig stadium i prosessen som mulig 
– gjerne allerede under planleggingen. Da kan vi sammen 
komme fram til den mest ideelle løsningen, også økono-
misk, for oppdragsgiver.

I Bygg teknikk Lyngdal AS håndplukker vi våre leverandører på bakgrunn av kriterier som kvalitet, 
kompetanse og leveringsdyktighet. I denne brosjyren finner du noen av våre viktigste samarbeidspartnere.



Oddvin Lande

post@lyngdal-fyringssentral.no
4580 Lyngdal. Tlf. 38 34 53 08

OVNER - PEISER
StOR utStIllINg
•	 Befaring
•	 Montering
•	 Rehab. piper
•	 Stålpiper

Bad - kjøkken

Bad og kjøkken stiller store krav til de involverte hånd- 
verkerne og leverandørene, enten det er rehabilitering  
eller nytt. Det er også mange oppgaver som krever kunnskap, 
sertifisering og erfaring. Blant annet skal tømrer, elektriker, 
rørlegger, maler og flislegger bidra og med mange faggrupper  
tilstede samtidig er det viktig at arbeidsflyten er effektiv. 
I en byggeprosess tar vi oss av all koordinering av de ulike 
faggruppene.

Vi har gode samarbeidspartnere på både kjøkken og bad, 
men monterer også kjøkken etter kundens ønsker.

ERV Teknikk utfører elektro, rør og ventilasjonsoppdrag innen service, bolig, næring og industri
ERV Teknikk Lyngdal AS  • Telefon:  48 01 10 11 • epost: post@erv.no • www.erv.no

“Vi leverer kvalitet 
i både materialer og arbeid”



Bygg Teknikk Lyngdal AS
Oftebrolia 42, 4580 LYNGDAL

Telefon: 916 27 137 / 976 00 338

Mail: kontor@byggteknikklyngdal.no

www.byggteknikklyngdal.no


