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Nybygg, tilbygg, påbygg
næringsbygg, rehabilitering, restaurering
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Alle medarbeiderne i Arve Ståle Olsen AS er opptatt av å levere 
varene hver eneste dag. Lite utskiftinger i arbeidsstokken gjør at 
kompetansen holdes i firmaet, samtidig som de ansatte ivaretas 
på best mulig vis. Siden oppstart i 1981, har vi opparbeidet oss 
betraktelig og blitt en solid og veletablert bedrift med over 30 
ansatte. Det gjør at våre kunder møter seriøse og kunnskapsrike 
arbeidere med lang erfaring.

Verdien av å engasjere unge fagarbeidere er stor. Vi har til en 
hver tid tre til fem lærlinger både innen byggfaget og murerfaget. 
Lærlingene tilfører fersk kunnskap og ser på faget med friske 
øyne, og de blir kurset fra dag én i våres arbeidsverdier og 
metoder. Slik blir de både trygge og profesjonelle medarbeidere.

TOTAL-
ENTREPRENØR
MED SKIKKELIG
YRKESSTOLTHET
Arve Ståle Olsen AS, med daglig 
leder Anders Johansen, har ansatte 
med skikkelig yrkesstolthet og er blitt 
en av Larviks ledende aktører innen 
byggmesterfaget. I snart 40 år har vi fikset 
boliger og bygget nye, vakre hjem for både 
det private og offentlige markedet. Vi har 
stor respekt for faget og for produktene 
vi leverer, og vi vil til er hver tid ha våre 
kunder i fokus.
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Våre oppdrag består som oftest i tradisjonelle tømrertjenester, 
som nybygg av boliger og hytter, samt tilbygg, påbygg, 
rehabilitering og ombygging av eksisterende bolig. Vi tar 
også for oss større prosjekter som næringsbygg og store 
og små leilighetskomplekser, og har egen erfaren murer- og 
betongarbeider, som gjør alt innen faget på alle våre prosjekter.

Arve Ståle Olsen AS tar totalentreprisen i de respektive 
boligprosjektene. Det vil si at våre kunder forholder seg kun 
til oss under byggeprosessen. Vi samarbeider med en rekke 
aktører innen blant annet rørlegger, elektriker, flislegger, maler 
og blikkenslager. Disse dyktige samarbeidspartnerne er alle 
solide, og har samme krav til kvalitet som oss selv. Men i 
byggeprosessen er det kun oss håndverkerne som tar oss av 
koordineringen. Det gjør at våre kunder bare trenger å forholde 
seg til én pris - prisen for hele prosjektet.

Til tross for vår evne til å være en totalentreprenør, opererer vi 
også godt som underleverandør. Vi har i flere år utført oppdrag 
for JM Norge. Da tar vi på oss alle typer tømreroppdrag, som 
eneboliger til boligblokker. 

VI UTFØRER
ALT INNEN
TØMRERFAGET
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Har du et gammelt hus du ønsker å bevare i original stil? 
Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og oppus-
sing av gamle hus som skal beholdes i original stil. Ved res-
taurering bytter vi ut ødelagte deler med nye kopier i friskt 
materiale. Det er viktig at restaurering foregår på riktig måte, 
og vi behandler alltid et slikt prosjekt med høy respekt for 
byggets stil og historie. Vi hjelper deg også med vanlige 
rehabiliteringsprosjekter som å skrifte kledning, vinduer, dører 
og tak i tradisjonell og moderne stil. Alt etter hva du ønsker.

RESTAURERING OG 
REHABILITERING
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SKOTTEBRYGGA - LARVIK - TLF: 33 18 43 15

www.rorleggersenteret.no

LEVERANDØR AV BLANDEBATTERIER:

Tlf: 33 13 07 50 / 908 63 424  ||  E-post: post@gravdalblikk.no

Adr: Skreppestad Næringspark 10, 3261 Larvik  ||  www.gravdalblikk.no

Gravdal Blikkenslagerverksted AS

• Produksjon og montasje av ventilasjonskanaler, kapsel, 
 alle typer beslag, takhatter, samt pipebeslag.

• Levering og montering av takrenner, nedløpsrør,
 støv- og sponavsug, samt teknisk isolasjon.

• Boligventilasjon, avtrekksanlegg, sentralstøvsugere.

Vår storkundeavtale hos Skalahus gjør oss i stand til å kunne tilby våre kunder en rekke ferdighus- og hytter fra Skalahus’ egen 
huskatalog. Modellene er mulig å endre og tilpasse, slik at bygget vil passe akkurat deg og din families behov. Gå inn på www.
skalahus.no for å få et overblikk over alle husmodellene vi kan tilby. Eller ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne videre med 
drømmen om din nye bolig!
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• LOVBESTEMT REVISJON

• BEGRENSET REVISJON

• AVTALTE KONTROLLHANDLINGER

• ATTESTASJONSOPPDRAG

• REGNSKAPSFØRING

• REGNSKAPSMESSIG BISTAND

• NYETABLERING

• OMORGANISERING

• SKATT OG AVGIFT

VI KAN HJELPE DEG MED:

Revisjonsfirmaet Roy Ramm as
Adr: Elveveien 35, 3262 Larvik

www.royramm.no 
Din lokale samarbeidspartner

Tlf:  33 13 99 99
E-post: roy@royramm.no

Godkjent revisjonsselskap – autorisert regnskapsførerselskap

Vi tilbyr alt av elektrotjenester 
for både private og offentlige. 

Alt fra enkle installasjoner 
til store bygg/anlegg.

Tlf: 90 93 67 56 / Adr: Tanumveien 6, 3267 Larvik / E-post: rune@haru.no
www.haru.no

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

Likte du denne brosjyren?

www.konstruktiv.no

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe med å 
markedsføre din bedrift.

Tlf: 33 13 17 10
E-post: post@autotechniklarvik.no

Adr: Torsvang 2, 3271 Larvik
www.mekonomen.no

INSTALLASJON OG SERVICE PÅ 
KLIMAANLEGG TIL YRKESBYGG

Tlf: 66 76 59 50
E-post: post@brynbk.no

www.brynbk.no
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www.malermesterskalleberg.no   /   malermester.skalleberg@live.no

Vi er en elektro- og ventilasjonspartner du kan stole på, vår fokus
 ligger i godt utført arbeid og god service ovenfor kundene våres. 

Tlf: 33 50 52 10 
Adr: Hinderveien 1, 3223 Sandefjord

E-post: post@pmhas.no
www.pmhas.no

• Sikringsskap

• Smarthus

• Ladestasjon Elbil

• Varme

• Byggestrøm

• Brannalarm

ELEKTRO • Ventilasjon

• Automatikk

• Ventilasjonsservice

VENTILASJON

PMH AS er en autorisert elektroinstallasjons og ventilasjons- 
bedrift med kunde, kvalitet og pris i fokus

Vi kan hjelpe deg med små og store oppdrag innen nybygg, 
rehabilitering og service.

Moldhaugvegen 6B, 3919 Porsgrunn, Tlf: 915 59 220 
Epost: grenlandtakservice@icloud.com

AS

Moldhaugvegen 6B, 3919 Porsgrunn, Tlf: 915 59 220 
Epost: grenlandtakservice@icloud.com

AS

ALT INNEN TAKARBEIDER
OG BLIKKENSLAGER

Tlf: 33 13 94 50 // Adr: Nansetgata. 16, 3256 Larvik // E-post: post@bachjohansen.no // www.bachjohansen.no

MALING | TAPET | STØP/FLYTSPARKLING | GULVBELEGG | FLIS | SOLSKJERMING
Bach Johansen Interiør & Håndverk AS er den største aktøren i sitt slag i Larvik. 

Foruten en ny og moderne butikk med alt innen solskjermingsprodukter, maling, tapeter, gulvbelegg 
og tepper, parkett og laminat, utfører vi små- og store håndverksoppdrag for private og offentlige kunder.
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Contaxt AS tilbyr et bredt spekter innenfor rådgivning, taksering og konsulent-
tjenester. Vi utfører det meste av oppdrag innenfor søknader, byggelån, oppfølging 
på byggeplass, uavhengig kontroll, energiberegning for salg og søknad om støtte, 

skade- og reklamasjonstakst, verditakst, boligtakst m.m. 

Tlf: 414 91 855  - Adr: Dr Holms vei 13, 3257 Larvik  -  E-post: petter@contaxt.no
www.contaxt.no

VI KAN FLIS!
• Vi skreddersyr løsninger og pakketilbud 
  etter kundens ønske og behov.
• Personlig service med mulighet for egen 
  avtale i butikken, både i og utenom 
  åpningstidene.

Vi forhandler også Scala Bad og Tapwell
Baderomsinnredninger, armaturer og dusj.

ESS Container  
Artikler som er praktiske og ekslusive 
veggnisjer for dusj og bad.

SKAL DU
PUSSE OPP 

BADET?

ÅPNINGSTIDER
Man - fre     7 - 16
Torsdag      7 - 17
Lørdag      10 - 14

Tlf: 33 11 52 20 • Karen Sundts vei 16, 3269 Larvik

Stort og bredt utvalg av fliser til alle formål

VI KAN FLIS!
• Vi skreddersyr løsninger og pakketilbud 
  etter kundens ønske og behov.
• Personlig service med mulighet for egen 
  avtale i butikken, både i og utenom 
  åpningstidene.

Vi forhandler også Scala Bad og Tapwell
Baderomsinnredninger, armaturer og dusj.

ESS Container  
Artikler som er praktiske og ekslusive 
veggnisjer for dusj og bad.

SKAL DU
PUSSE OPP 

BADET?

ÅPNINGSTIDER
Man - fre     7 - 16
Torsdag      7 - 17
Lørdag      10 - 14

Tlf: 33 11 52 20 • Karen Sundts vei 16, 3269 Larvik

Stort og bredt utvalg av fliser til alle formål

Din lokale rørlegger

Tlf: 33 11 22 88 • post@lysebovvs.no 
www.lysebovvs.no

SPESIALTRANSPORT - MONTERING - KRANOPPDRAG
LASTING - TRANSPORT - FØLGEBIL

E-post: post@transporthjelpen.no | Tlf: 90 82 74 04 | www.transporthjelpen.no
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Isolerglass • Energispareglass • Speil • Glass på kjøkken • Glassrekkverk • Glassbaldakiner • Sikkerhetsglass
Solbeskyttende/Støydempende/Selvrensende glass • Personsikkerhetsglass • Dusjløsninger • Innglassing av balkong/utehage 

Skyvedører i aluminium • Plexiglass/ackryl • Lexan/polycarbonat

Tlf: 920 56 578   //   E-post: frode@altiglass.com   //   Adr: Hegdalbakken 7,  3261 Larvik

Kontakt meg, så tar vi en uforpliktende prat om akkurat ditt prosjekt!frode@altiglass.com920 56 578

ALT I GLASS
Frode Strøm

trond@job4u.no | 93 05 80 54 | www.job4u.no

Vi  jobber systematisk og langsiktig med 
dyktige kandidater som kan bidra med 
merverdi i våre kunders organisasjoner. 

Vi ønsker å være en viktig bidragsyter for både 
menneskene og organisasjonen de jobber i!

Norskprodusert kjøkken, 
bad og garderobe 

Nanset  
Kjøkkensenter AS 

   Adr.: Fritzøe Brygge 1, 3264 Larvik   |   post@nansetkjokkensenter.no   |   Tlf.: 483 12 131   |   www.nansetkjokkensenter.no   |   Følg oss på Facebook og Instagram  f 

Sommerfelt elektro as  |  Nansetgata 89, 3269 Larvik  |  Telefon: 33 18 30 15  |  E-post: roald@sommerfeltelektro.no  |  www.sommerfeltelektro.com  |  Følg oss gjerne på facebook!

Butikk og installasjon med 70års erfaring.
Stor fokus på et godt håndverk og rask levering.
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