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BOLIGHUS MED RENE LINJER

RETT BYGG
Mester med øye for detaljer

Rett Bygg er tømreren med høy kompetanse og stor allsidighet.
Vi er lokalisert i Egersund, opererer i hele Rogaland og tar på
oss alle former for tømrerarbeid. Våre ansatte har lang erfaring
i bransjen og grunnverdiene våre kvalitet, grundighet og
effektivitet er rettesnoren for hver jobb.
Dine behov som kunde står i sentrum for alle våre byggeoppdrag, så vel som å levere tilfredsstillende og til avtalt tid.
Rett Bygg opptrer gjerne som totalentreprenør, ved ønske
om nøkkelferdige bygg. Vi assisterer også ved søknader til
offentlige myndigheter.

Vårt spesialområde er renoveringsarbeid av eldre boliger og
uteområder. Enkle grep kan gi et mer moderne og arealeffektivt
uttrykk. Rett Bygg har lang erfaring med å assistere kunder
gjennom ideer, råd og individuelt tilpassede løsninger for bedre
plan- og romutnyttelse. Kanskje du drømmer om plassbygde
bokhyller eller en unik kjøkkeninnredning? Vi kan hjelpe med
det også! I tillegg har vi flere arktiteker i vårt nettverk, og
formidler gjerne kontakt.
Vi tar oppdrag fra både private og næringsliv, og vi har mange
tilbakevendende kunder.
Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud!
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Rene linjer, åpne romløsninger, lys og luft preger dette bolighuset. Målet vårt
var best mulig utnyttelse av arealet, og ikke minst spennende kombinasjoner av
mur, tre, betong og glass, som underbygger opplevelsen av å bo nær naturen.
Tak-, dør- og karmlister valgte vi å droppe — tid og ressurser som brukes på både
montering og maling av lister, har vi heller brukt til å finne utradisjonelle og
spennende overganger mellom nevnte.

Kjøkkenet er designet og konstruert av Rett Bygg. Fronten på kjøkkeninnredningen er i samme heltre som gulv og vegger, i en mørkere farge. Benkeplatene er
støpt etter mål, den ene noe dypere enn standard — for økt brukervennlighet.

Gulvet er i heltre fra norsk eik. Heltre gulv er spesielt solid og svært lett å
vedlikeholde. Man trenger ikke tenke på å bytte det ut, da det kan slipes ned
nærmest uendelig manger ganger. Veggene i stua er en kobinasjon av heltre og
gips, som gir rommet en helhet samtidig som gipsen virker lyddempende.

Husets utvedige kledning er av miljøvennlig Kebony-behandlet furu. Denne
behandlingen gir lang holdbarhet i tillegg til et ekslusivt utseende.

Badet har mosaikkfliser og interiør fra Unoform. Vola agentur har levert blandebatteriet. Gulvet har fått et Uni Drain sluk, det vil si at det er kun et fall i gulvet.

Tegnet av arkitekt Morten Kaada.

ROM FOR DET MESTE
Hvem har ikke ønsket større rom rundt huset, ved besøk av familie og
venner for eksempel? Rett Bygg har her utvidet parkeringplassen, i
tillegg til å støpe og bygge ny garasje og bod. Det måtte ny masse til
på baksiden av garasjen, for å støtte opp bygget.

Samtidig med det, ble det bygget en ny mur – selvsagt i samme stil
som den opprinnelige. Med tiden vil den nye muren (øverst på bildet)
få samme farge og struktur som den opprinnelige.
Tegnet av interiørarkitekt Kari Agner.
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KON T R A S T OG HEL HE T

STILFULL STØYSKJERMING

Her ønsket kunden et estetisk, bruksvennlig og lite tidkrevende
uteområde. Rett Bygg stod for opparbeidelse av hele utearealet, fra
terrasse, bod, plen, rekkverk, trapper, belegningsstein til asfalt.
Gulvet på terrassen er i rillet royal brun furu, som gir både antisklieffekt og er så og si vedlikeholdsfritt.

Målet for dette prosjektet var å skape et åpent og stille uteareal. Ved hjelp
av en solid gjerdekonstruksjon av betong og tre, skaper vi et organisk utseende og skjermer samtidig eiendommen fra støy fra passerende trafikk.

Rett Bygg har lang erfaring med bruk av ulike materialer, og ønsker å
kombinere de på en måte som skaper både kontrast og sammenheng.
Prosjekt ledet av Tor Jan Rosland.

De integrerte blomsterbedene i gjerdekonstruksjonen er klare for planting,
så her er det mange muligheter for å skape sin egne lille botaniske hage.
Rett Bygg satte også opp en praktisk garasje, og stod for all opparbeidelse
av utendørsareal, fra grøfting til legging av asfalt, stein, kantstein og plen.
Tegnet av arkitekt Selmer Olsen.
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FUNKSJONELLE LEILIGHETER

L EGEKON TOR UNDER BYGGING

I Jernhagen på Eigerøy har vi ombygget og etablert fem nye utleieleiligheter. Målet var å skape funksjonelle, solide og luftige rom. Alle
leilighetene har varmepumper, noe som skaper et godt inneklima
både sommer og vinter i tillegg til å holde strømforbruket nede.

Slik fremstår et legekontor under konstruksjon. Rett Bygg har fått i
oppdrag å bygge et fullt funksjonelt legekontor i Egersund. Fem leger
har fått leie lokalet av byggherre Shelby Eiendom. Vi ønsker å skape en
lys og romslig arbeidsplass til ansatte, samt et imøtekommende miljø
for besøkende.

Lyse flater og store vinduer gir en følelse av å ha god plass. Gulvene i
oppholdsrommene er belagt med laminat, som er slitesterkt og lett å
holde rent. På badet og i fellesgangen vaglte vi vinyl, som gir et spenstig,
støyabsorberende gulv i tillegg til at det er behagelig å gå på. Gulvet i
trapperommene er belagt med fliser, som gir en god atmosfære.

Man kan ikke se om luftkvaliteten er bra, men alle kan kjenne det.
Rett Bygg har samarbeidspartnere som installerer de beste ventilasjonssystemene som markedet kan tilby. Frisk luft er viktig både på arbeidsplassen og hjemme.
Vi har selvsagt god oversikt over, og følger alle regler og forskrifter for bygg.

w w w.ret t-bygg.no

HOVEDLEVERANDØR

PÅ ALT INNEN TRELAST,

BYGGEVARER,
BUTIKKVARER
OG MYE, MYE MER.

VI HAR DET DU TRENGER TIL OPPUSSINGEN

Comfort Egersund er en del av Comfort-kjeden.
5¡UOHJJHU¿UPDHWVWDUWHWRSSLHWWHU&RPIRUWNRQVHSWHW
%XWLNNHQVRPWLOE\UGHWPHVWHWLOEDGHWOLJJHULXQGHUHWDVMHQ
L3HUURQJHQE\JJHW9LHUHWWHDPPHGODQJHUIDULQJGHUGX
VRPNXQGHYLOGUDQ\WWHDYRVV

COMFORT EGERSUND
-HUQEDQHYHLHQ(JHUVXQG
7OI
www.comfort.no
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du bygge nytt, eller pusse opp?
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Vet du hvilke muligheter som finnes for ditt elektriske anlegg? Snakk med oss.

Vet du hvilke muligheter som finnes for ditt elektriske anlegg? Snakk med oss.
Vi har lang erfaring når det gjelder ny installasjon og renovering.
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Skal du bygge nytt, eller pusse opp?
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hytter, næringsbygg og landbruket. I tillegg installerer og vedlikeholder vi alt innen telefon-, data- og parabolanlegg.
I våre lokaler i Kvellure har vi en butikk hvor vi selger utstyr til gunstige priser. M&G Elektro består i dag av en
hovedavdeling i Egersund, samt en butikk på Vikeså og en butikk i Sokndal.
PS: Vi har 24 timers vakttelefon
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Gode tips og råd deler vi gra

Jernbaneveien 30, 4370 EGERSUND egersund@byggvell.no. www.byggvell.no
Åpningstider: Mandag - Fredag 07-16. Torsdag 07 - 18. Lørdag 09 - 14 (15 sommerhalvåret)
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Kjøkken, bad og garderober
leveres av

The boss in town!
Ønsker du kostnadsfri
markedsføring av din bedrift?
Vi hjelper deg.

HTH Kjøkkenforum
Lagårdsveien 65, Stavanger
Tlf. 51 53 74 00
www.hth.no

TRELAST OG
BYGGEVARER

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no
www.konstruktiv.no

www.westco.no|post@westco.no|tlf: 51 64 40 00

Forus · Vigrestad · Eigerøy · Tananger · Dusavik

VI UTFØRER ALLE
OPPDRAG INNEN

»
»
»
»

Maling/tapetsering
Fliselegging
Guvbelegg/teppe
Epoxyarbeider

BUTIKKER

www.neumann.no

Maleren Egersund

Maleren Vikeså

Gamle Sokndalsveien 53
4372 Egersund
Tlf 51 49 71 01
Åpningstider
man-fre 09-16
tors 09-18 og lør 09-14

Store Svela
4389 Vikeså
Tlf 51 45 24 40
Åpningstider
man-fre 09-16:30
tors 09-17:30 og lør 09-12

VENTILASJON
TAK • FASADE

Tlf. 51 49 19 59
HÅNDVERKSHUSET
Gamle Sokndalsv. 38, 4372 Egersund
post@partnerblikk.no www.partnerblikk.no

p 95 87 09 48

» Utvendig maling
» Montering av ovner/
pussing av piper

www.vakrehjem.no

