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O. TORJUSSEN & SØNNER AS
• Nybygg
• Rehabilitering
• Restaurering

• Montasje
• Service
• Snekkerverksted

Vi er en tradisjonsrik familiebedrift med base i Stavanger. Siden 1935 har vi bygd en bedriftskultur som gjenspeiles i alt vi foretar oss. I dag er navnet O. Torjussen & Sønner AS synonymt
med profesjonalitet, stolthet, høy fagkompetanse og god kundeservice. Et kvalitetsstempel vi er
oppriktig stolte av.

Alt vårt arbeid er tuftet på gammelt håndverk, lang erfaring og en genuin interesse for faget. Dette,
sammen med leveringsdyktighet, stor fleksibilitet og solid økonomi, gir våre oppdragsgivere trygghet
for at de får det produktet de forventer.

Vi regner Rogaland som vårt primære nedslagsfelt, men påtar oss oppdrag også utenfor fylkesgrensene.

www.torjussen.no

Snekkerverksted - Vi tar utfordringen!
Har du behov for
• Spesialtilpasset kjøkken, bad eller garderobe?
• Alt av spesialinnredninger og paneler?
• Skreddersydd hjørneskap som en overgang mellom to seksjoner i stua?
• Resepsjonsdisk i forretningen eller et bord til styrerommet?
• En gammel dør som skal restaureres?
I snekkerverkstedet finner du løsningsorienterte medarbeidere med lang erfaring i faget.
Og som elsker en utfordring!
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www.torjussen.no

Totalentreprenør - Rustet for de store oppdragene
• Næringsbygg
• Boliger
• Offentlige bygg
I storbyggavdelingen har vi samlet det ypperste av fagkompetanse og erfaring til et vinnerlag. Vår brede fagkompetanse gjør oss til en naturlig totalentreprenør selv i store og komplekse oppdrag. Vi tar da ansvar for hele
prosessen, fra prospekt til nøkkelferdig bygg, og sikrer en gjennomgående kvalitet hele veien. Vår referanseliste
favner en rekke store og prestisjefulle oppdrag, både innen næringsbygg, boliger og offentlige bygg.
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Monteringsspesialisten - Når sluttresultatet teller…
• Kjøkken • Garderobe • Bad
• Kontorinnredninger • Møbler
Det hjelper lite å investere i et lekkert kjøkken, garderobe eller bad dersom det skjer feil under monteringen.
Våre montører er din beste sikkerhet for at sluttresultatet blir som forventet. Montasje er et fagområde, og våre
spesialister jobber både raskt og effektivt. Det betyr at jobben blir utført både sikrere og raskere – og dermed
rimeligere. Vi monterer også kontorinnredninger og møbler til næringsdrivende samt private.
Vi er fast montør av flere kjente merker. Bruk oss – for sikkerhets skyld!

Serviceoppdrag - Alltid i farta!
• Mindre byggeoppdrag
• Utskifting av et vindu eller en dør
• Rammeavtaler for offentlig sektor, privat næringsliv og i borettslag
Vi er aldri lenger unna enn en telefon! Våre servicebiler er skreddersydd for rask respons og effektiv utførelse
- og er alltid i farta. Likevel går vi aldri på akkord med kvaliteten. Mange av våre ansatte i serviceavdelingen er
håndverkere med lang erfaring i faget, og som leder arbeidene på beste måte. Om det er små eller store oppdrag, ligger alltid det samme kravet til kvalitet i bunnen hos oss. En kvalitet som har gitt oss stor tillit i markedet
– bygd gjennom nær 75 år.
Vi inngår også rammeavtaler for oppdrag både innen offentlig sektor, privat næringsliv og i borettslag.

www.torjussen.no

Restaurering
- Med blikk for det antikvariske
• Restaurering • Rehabilitering
• Fagkompetanse • Håndverk • Lokalhistorie

Å kunne være med på å bevare vår egen kultur og identitet, ser vi på som en viktig oppgave. Restaureringer og
rehabiliteringer har derfor i alle år ligget vårt hjerte nært, og vi er stolte av å kunne presentere noen av våre
mesterverk i Stavanger-regionen. Oppdrag hvor inngående fagkompetanse, håndverk og lokalhistorie forenes,
hvor det opprinnelige og autentiske er det rette speil for vår egen framtid.

Vi kan restaurering!
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Kompetanse gjennom generasjoner
• HMS og kvalitetssikring
• Kompetanseutvikling
• Bygningsstandard
• Ledelse
Vi har i dag om lag 60 ansatte som alle setter sin ære i å levere høy kvalitet, uansett om det handler om å bytte et
kjellervindu eller bygge et moderne, framtidsrettet næringsbygg.
Mange av våre tømrere har lang fartstid i faget og er av den gode, gamle skolen. De som fortsatt behersker det ”klassiske” utstyret. Utstyr som har vist seg å være det eneste rette når gammelt solid treverk skal formes. Gjennom årene
har vi fått mange prestisjefulle og spesielle oppdrag, nettopp takket være den håndverkstradisjonen og kompetansen
som har gått i arv.
Vi har utarbeidet en egen O. Torjussen & Sønner-standard (OTS-standarden) for å kunne leve opp til vår ambisjon om
å være en attraktiv og god arbeidsgiver. Den består av fire fokusområder: HMS og kvalitetssikring, kompetanseutvikling,
bygningsstandard og ledelse. Vi evaluerer oss selv fortløpende, nettopp for hele tiden å kunne utvikle oss og bli enda
bedre. Vi har meget lavt sykefravær, som igjen gjenspeiler vårt unikt gode arbeidsmiljø og samhold. Som en naturlig del
av vårt samfunnsansvar, tar vi inn 3-4 lærlinger hvert år. Leveregelen er: Resultatutvikling gjennom mennesker.

Vårt mål er ikke å bli størst, - men best!

pierrot.no

Takk til våre samarbeidspartnere:

Bli elektrisk! SØK JOBB HOS OSS!
www.hsvagle.no
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Bjelland Entreprenør
Orstadveien 122
4353 Klepp Stasjon
Tlf: 51785400 Fax: 51785401
www.bjelland-as.no
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H
TEL.: 51 62 55 22 • FAX: 51 66 13 66 • MOB: 916 25 522
MYRLANDKROKEN 16 • N-4308 SANDNES
www.janhansen.no

ALLTID TIL TJENESTE!
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Vi utfører alle typer oppdrag innen
sterk og svakstrøm:

Randabergveien 33 - 4025 Stavanger
Kontor 51 54 61 00 - Faks 51 54 61 10
post@etech.as - www.etech.as
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Rehabilitering kjøkken
Rehabilitering bad
Rehabilitering hus og hytter
Nybygg
Service
El kontroll
Messer
Data/tele

UTLEIE - maskiner og utstyr

www.bautas.no

Stige/stillas • Transportmateriell / Spesialinnredning
av transportkasser • Flagg/stenger.
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St.Hans Gate 8 - 4013 Stavanger
Telefon (+47) 51 93 96 00 - Telefaks (+47) 51 93 96 01
post@torjussen.no - www.torjussen.no

