BLI MED I EN AV NORGES
MEST KOMPLETTE
BOLIGKJEDER!

... hjem til dine drømmer

Velkommen, her får du noen
smakebiter av det vi har å by på!
Vi vokser stadig, og nå vil vi ha deg
med på laget. Alle finner noe de kan
dra nytte av hos Byggmann - Norges
mest komplette kjede!
Vi gjør hverdagen din enklere!
Som medlem i Byggmann får du alt du
trenger av verktøy for å takle utfordringene
en arbeidsdag kan by på. Med våre kataloger
har du det viktigste salgsverktøyet for hånden,
enten du selger enebolig, hytte, garasje eller
flermannsboliger. Vi har også standardiserte
prosjektboliger og hytter, som raskt setter deg i
stand til å markedsføre og selge egne prosjekter.
Du vil bli en del av vårt nettverk, og få kontakt
med samarbeidspartnere og ressurspersoner
når du har behov for det. BmSkolen gir deg
økt kompetanse og kunnskap innen faget,
produktene, og i bruken av Byggmann.
LEXTO – alt du trenger til Kalkyle, FDV og KS/
HMS, sjekklister og avvik!
I vårt dataverktøy for mobil, nettbrett og PC
har vi samlet alt du trenger for prosjekt- og
byggeledelse. Her finner du alt du trenger fra du
møter kunden for første gang, til gjennomføring
og ferdigstillelse av prosjektet. Vårt

kalkylesystem har gjennom 20 år utviklet seg til
å bli et av markedets beste verktøy, og er alltid
oppdatert og i tråd med kjedens innkjøpsavtaler.
Når du oppretter et prosjekt, får du samtidig et
komplett KS/HMS-system for hele prosjektet,
med alle nødvendige sjekklister, kontrakter og
søknader, og med komplett avvikshåndtering. En
drøm for byggelederen, som enkelt kan samle
inn dokumentasjon med sin mobil, og lagre dette
rett i prosjektet. Selvsagt ivaretar også LEXTO
KS/HMS for din bedrift i det daglige.
Med LEXTO på mobilen, får du i tillegg komplett
system for timeregistrering, mannskapslister og
kjørebok.
I kalkylemodulen har du tilgang til alle norske
byggevarer med korrekte salgs- og kostpriser,
og med vår enkle kalkylemetode, får du raskt
oversikt over inntjeningen i dine kalkyler.
Gode innkjøpsavtaler på byggevarer!
Du kjøper varene direkte fra produsent til
grossistpriser, og unngår fordyrende mellomledd.
Vårt komplette spekter av leverandører sørger
for at du får tilgang på alt du trenger til dine
prosjekter, på ett sted. På store volum hjelper
vi deg også med enda bedre prosjektpriser. I

tillegg får du volumbasert bonus på ditt årlige
uttak hos mange av våre leverandører. Mange av
leverandørene kan levere byggevarene direkte til
byggeplass. God logistikk sparer deg for kjøring
og henting, som igjen gir bedre økonomi.
Vi kalkulerer gjerne mengder til dine prosjekter,
og innhenter priser på dette. Ved leveranse
avroper du bare varene i forhold til fremdrift.
Markedsføring av deg og dine tjenester!
Bli synlig der du er! Vi kan hjelpe deg med
profilering av fasader, bildekor, byggeplasser og
lokale annonser.
Du får egne nettsider ferdig satt opp med alle
katalogprodukter, og mulighet for å legge inn
egne prosjekter og annet stoff. Skal du delta
på messe eller andre aktiviteter, hjelper vi deg
gjerne med det du trenger. I tillegg står kjeden
sentralt for riksdekkende markedsføring.
Byggesak og prosjektering!
La oss ta oss av papirarbeidet, og sågar
stå som ansvarlig søker. Alt du trenger av
prosjektering får du hos oss. Vi har lang erfaring
med alt fra regulering av tomter, skissetegning,
byggesøknadstegninger og arbeidstegninger.
Selvsagt lager vi de detaljene du har behov for,
og lyd og brannprosjektering. Vår kompetanse
bygger på daglige utfordringer som våre
medlemmer opplever, og vi er derfor en svært
nyttig samtalepartner for deg når du skal i gang
med et nytt prosjekt.
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Effektiviser byggingen din – bruk precut og
element!
Kontroll på arbeidstiden i prosjektene er viktig
for god lønnsomhet. Stadig flere benytter
precut og element for å få ned byggetiden, ned
leveringsstid, bedre kostnadskontroll, tørre bygg
raskere og ryddige byggeplasser. I vårt SINTEFgodkjente produksjonsanlegg, produserer vi
precut med utfresing for alle sammenføyninger.
Vi kan også levere med ferdig hulltaking for
rør, el og ventilasjon. Vi produserer element
for yttervegger, bjelkelag, balkonger, tak og
innervegger. Vi priser din forespørsel i hvert
enkelt tilfelle.
Rehabilitering – Nytt & Bedre!
Med Nytt & Bedre har du alt du trenger for
satse på et stadig økende marked. Typiske
kundegrupper er private, bedrifter, borettslag og
offentlig sektor. Her får du egne nettsider med
inspirasjon og nyttig informasjon til forbrukeren.
Nytt & Bedre passer enten du har egen
rehabiliteringsavdeling, eller bare tar sporadiske
oppdrag.

Kontakt oss, for en enklere hverdag og
økt inntjening!

... hjem til dine drømmer

KONTAKT OSS, FOR EN ENKLERE HVERDAG
OG ØKT INNTJENING!

www.byggmann.no
Byggmann Gruppen AS
Flyplassvegen 22
6040 VIGRA
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