Som proffkunde hos Bygger’n får du tilgang til ditt eget tekniske kontor,
som kan gi deg komplette tilbud på rehabilitering, ombygning og tilbygg,
slik at du kan gjøre det du er best til.

Bygger’n Tekniske Tjenester
- fra idé til ferdig prosjektering
Tekniske
Tjenester
- fra idé til ferdig prosjektering

Et bredt spekter av tekniske tjenester
Bygger’n tilbyr et bredt spekter
av tekniske tjenester
Som proffkunde hos Bygger’n får du tilgang til
ditt eget tekniske kontor. Våre arkitekter,
ingeniører og teknikere kan levere tegnetjenester,
dimensjoneringer, mengdeberegninger, energiberegninger og annen byggteknisk rådgiving
innenfor trehusbygging. Hos oss møter du
kompetente og engasjerte medarbeidere,
med byggfaglig utdanning og praktisk erfaring
fra byggeplass.

Egen huskjede
Bygger’ns tekniske kontor prosjekterer også for
vår huskjede HIBA® Hus. HIBA® har utviklet og
bidratt til oppføring av norske hjem, fritidsboliger garasjer og sjøhus siden 1969.
Samlet har vi unik erfaring, kundeorientering
og bransjekunnskap.

Byggteknisk rådgiving
Vi utfører byggteknisk prosjektering
av bærende konstruksjoner i tre og
kan gi generelle råd knyttet til valg
av byggemetode, løsninger, produkter
og detaljering. Dersom du ønsker
rådgiving pr telefon/mail er vi tilgjengelig. Nødvendig dokumentasjon
kan vi utarbeide for deg når saken er
avklart.

Dimensjonering
Vi tilbyr enkel dimensjonering av
dragere og søyler i stål og tre og
bjelkelag i tre. I tillegg tilbyr vi
rådgivning knyttet til generelle
bærekonstruksjoner.

Tegnetjenester
Vi utarbeider forslagstegninger,
søknadstegninger, arbeidstegninger
og detaljtegninger. Vi leverer også
våtromstegninger.
Vi tegner flermannsboliger, tilbygg,
ombygging og rehabiliteringsprosjekter
med fasadeendringer.

Unngå merkostnader og svinn
med mengdeberegning
Vi tilbyr mengdeberegning på alt
fra mindre tilbygg og rehabiliteringsarbeid til større boligprosjekter.
Mengdeberegningen gir en nøyaktig
kalkulert oversikt over mengde
byggevarer til ditt prosjekt.

Kunden i fokus
Vi jobber med utgangspunkt i de spesielle forholdene som gjelder for hvert enkelt prosjekt.
Kunden bestemmer hvordan de vil ha sitt prosjekt
– du som er proffkunde hos Bygger’n bestemmer
hvilke oppgaver du vil overlate til oss.

Energiberegning
Vi utfører energiberegning av boliger. En slik
varmetapsberegning vil dokumentere bygningens
isolasjon og energibehov, samt hvilke tiltak som
må til for å tilfredsstille energikravene i gjeldende
forskrifter.

Energimerking
Vi tilbyr energimerking i henhold til
gjeldene krav i energimerkeforskriften.
Fra 2010 ble det krav om gyldig energiattest ved salg og utleie av bolig, ferdigstillelse av ny bolig, samt for yrkesbygg
over 1000 m2.

Ansvarsrett
Vi tilbyr ansvarsrett for
prosjektering (PRO) av
arkitektur og konstruksjonssikkerhet for boligprosjekter
tegnet av oss.

Bygger’n
Som en komplett leverandør av byggevarer, elementer, armering, stål og
metaller, kan Bygger’n og Smith Stål
forenkle og effektivisere leveransene til
dine prosjekter.

Få hjelp med
tilbud og søknader
Flere og flere kunder ønsker komplette
tilbud på rehabilitering, ombygging og
tilbygg.
Når du bruker våre Tekniske Tjenester
kan du øke oppdragsmengden og inntjeningen din.
Vi kan hjelpe deg med å utarbeide
tilbud med tilhørende tegninger,
beskrivelse og kalkyle.
Når jobben er avtalt kan vi hjelpe deg
med søknadstegninger og arbeidstegninger og materiallister.
Dimensjonering, energiberegning,
detaljtegninger får du selvsagt også
hjelp med.

Mer om våre tekniske tjenester
Her kan du se mer av skjemaer, informasjon
om bestilling og oversikt med BTT sin prisliste.
Ønsker du å vite mer, ta kontakt med din
Bygger’n-butikk og spør om tekniske tjenester.

Bygger’n Tekniske Tjenester leveres av din Bygger’n-butikk, og utføres av E.A. Smith AS avd. HIBA. I standard oppdragsbetingelser for næringsdrivende
(“Bygger’n Tekniske Tjenester – Standard Oppdragsbetingelser”) er E.A. Smith AS, avd. HIBA benevnt HIBA® og samarbeidende Bygger’n-butikk benevnt
”Bygger’n”. Bygger’n-butikkens kontraktspartner er benevnt «proffkunden». Avtale om levering av Bygger’n Tekniske Tjenester inngås mellom Bygger’n
og proffkunden, og tjenesten faktureres fra Bygger’n til proffkunden. HIBA® utfører de tekniske tjenestene iht samarbeidsavtale med Bygger’n.

