Anders Bengtsson och Olof Nilsson

HANTVERK ÖVER TRE GENERATIONER
Tofta Snickeri har satt sin prägel på Varberg sedan 1939 när företaget grundades av Åke Bengtsson.
Inledningsvis bestod uppdragen av renoveringsjobb, som snickeri med köks- och fönstertillverkning,
men successivt breddades verksamheten med byggnation. Under 1960-talet tog sonen Claes-Åke
Bengtsson över företaget och började att bygga villor och utföra större renoveringar.
1990 blev Tofta Snickeri ett aktiebolag och idag drivs företaget av Anders Bengtsson, tredje generationen.
Som ett familjeföretag gör vi det där lilla extra för våra kunder. Vi har kontor, lager och snickerifabrik i
Varberg och erbjuder och utför allt inom byggnation (nybyggnation, om- och tillbyggnader samt
renovering) till privatpersoner och företag i Halland.
Vi är kända för våra goda relationer med våra kunder. Hos oss får kunden bra service och kvalitet
under arbetets gång. För oss är det viktigt att alltid göra ett bra jobb så att företaget lever vidare
med ett gott rykte.

VI GÖR DET LÄTTARE
ATT VARA FÖRETAGARE

Redovisning. bokslut, företagsanalyser, lönetjänster, fastighetsrätt, juridik, skatterådgivning eller... Många frågor kan vara betungande. Vi på LRF Konsult har
experter inom alla dessa områden.
Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
LRF Konsult, Drottninggatan 17, Varberg
Telefon 0340-66 40 05
www.lrfkonsult.se/varberg

OM OSS
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ETT FÖRETAG MED RESURSER
På Tofta Snickeri arbetar yrkeskunnig personal med lång erfarenhet. Hos oss arbetar platschefer, snickare
och betongarbetare som har erfarenhet och ett brett hantverkskunnande. Vi har också ett starkt nätverk
av samarbetspartners som delar vår syn på hög kvalitet. Även om andra företaget är inblandade i projekten
är det är alltid vi på Tofta Snickeri som oftast sköter kontakten med underentreprenörerna.
Våra resurser innebär att vi kan åta oss rollen som total- och generalentreprenör och i egen regi driva
stora projekt från start till mål. Genom åren har vi byggt industrihallar, kontor och privatbostäder.
Tack vare våra dotterbolag kan vi åta oss lite mer ansvar än det traditionella byggföretaget. Till exempel
kan vi ta fram markområde för exploatering eller ombesörja fastighetsförvaltningen när huset är byggt.

Vi erbjuder våra tjänster inom följande områden:

En erfaren samarbetspartner
www.maklarringen.se • 0340-101 05

• Fastighetsförmedling, köp och
försäljning och därtill hörande
handläggning, samt rådgivning
inför köp och försäljning
• Ekonomisk rådgivning,
boendekalkyler m.m.

• Värderingar
• Idéer, skisser och ritningar för ny-,
om- och tillbyggnader
• Byggnadslovsärenden
• Myndighetskontakter och
fastighetsjuridik

Borgmästaregatan 28, 432 41 Varberg • Tel 0340-896 00 • Mobil 070-540 74 67
E-post: bengtsson.gosta@bredband.net • www.gb-fastb.se

PERSONALEN ÄR VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG
Våra hantverkare är serviceinriktade och har god utbildning och bred erfarenhet. Som skickliga
yrkesmän är de kvalitetsmedvetna och helt enkelt vår viktigaste resurs.
Du kan alltid räkna med en personlig kontakt och att få information om projektets gång. Genom att vara
lyhörda på vad kunden efterfrågar och ha en nära dialog med våra beställare under byggandet, säkerställer vi att slutresultatet motsvarar förväntningarna. Detta är alltid viktigt, men särskilt när vi arbetar mot
privatpersoner.
På Tofta Snickeri finns också en teamkänsla där alla ställer upp för alla. Vi tror nämligen att samhörighet
är viktigt för att personalen ska må bra. Och mår personalen bra, blir kvaliteten högre!

Model Glat Hvid

Tänk vad
drömmar kan göra
Alla nya idéer – stora som små – börjar med en dröm. Om att
uppnå något. Att förbättra något. Att hitta smartare lösningar. Ta
med dem till HTH. Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa er
att uppfylla dem. Vi kommer med överraskande och engagerade
förslag och hjälper er att hitta en kökslösning utifrån det som
betyder något speciellt för er. En lösning som uppfyller just era
önskemål.
HTH KÖKSFORUM VARBERG
Birger Svenssons Väg 11, 432 40 Varberg
Tel. 0340-64 14 90, www.hth.se

RESURSER
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EN EGEN MASKINPARK MED FLEXIBILITET
Vår egen och ändamålsenliga maskinpark ger oss ytterligare en dimension i flexibilitet. Den innebär inte
bara lägre kostnader utan också att vi är snabbt på plats på arbetsplatsen med rätt maskiner. Vår breda
maskinpark består bland annat av kärnborrsmaskiner, håltagningsmaskiner och sågar, men också av
ställningar och andra tillbehör. Vi har även egna lastbilar som fraktar maskiner och tillbehör på plats.

På ÅF har vi en passion för

Energieffektivisering
Som ledande teknikkonsult bidrar ÅF till en bättre framtid.
Här i Varberg är vi ett team av drivna konsulter, som arbetar
med allt från komplexa energiutredningar och totallösningar
för en fastighet, till mindre handlingsplaner. ÅF:s roll är att
stödja våra kunder med lösningar som är hållbara och
lönsamma.
ÅF är hjärtat i teknikvärlden! Följ våra framsteg på afconsult.com

VI KAN KONSTEN ATT BYGGA
ARKITEKTRITADE VILLOR
Att bygga ett hus behöver inte vara komplicerat. Vårt kunnande och våra resurser kommer väl till pass när
vi bygger arkitektritade villor. Vi tar ett helhetsansvar för projektet, som huvudentreprenör, från projektering
och bygglovshandlingar till själva utförandet. Vi samarbetar med pålitliga underentreprenörer som delar
vår syn på hög kvalitet. Genom hela projektet har vi en nära kontakt med beställaren.
Det som ofta startar som en idé omsätter vi till ett färdigt hus. Vi på Tofta Snickeri är med hela vägen,
från det första mötet till att husägaren flyttar in. Det är vi som sätter skopan i marken, reser stommen,
utför invändiga och utvändiga snickeriarbeten, utför finplaneringen runt huset och lämnar över nyckeln.
Vi har ett bra samarbete med flera arkitekter, som vi gärna rekommenderar våra kunder. Vi är måna om
ett nära samarbete med våra kunder och är alltid öppna för att diskutera och komma med förslag på
olika lösningar.

erbjuder heltäckande glasbearbetningstjänster för
privatpersoner och företag i Varbergsområdet.

Vi är glasmästare som kan glas och ram!
Varbergsvägen 7, 432 65 Väröbacka
0340-66 06 90 • varoglas@telia.com
Johnny 0738-05 41 45 Håkan 0705-47 03 83

Inglasning
Uterum
Bilglas
Metallarbeten
Speglar

Inramningar
Stenskottslagning
Glas i kök
Duschväggar
Glasräcke

ARKITEKTRITADE VILLOR
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Plattsättning • Badrumsrenovering
Inredning • Kökssättning • 300 m2 butik
Tankvägen 1, Telefon 0340-67 66 55
Mobil: 0722-33 95 28 eller 0733-84 20 55

HOTELL HAVANNA – ETT SPECIELLT
BYGGPROJEKT MED HÖGA KRAV
Hotell Havanna är Varbergs senaste badhotell. Hotellet blandar Varbergs kurortstradition med det varma
och sinnliga som är Havanna och Kuba.
Tofta Snickeri var generalentreprenör på projektet. Entreprenaden innefattade totalrenovering av det
tidigare vandrarhemmet som låg på platsen. Arbetet sträckte sig från källare till tak och bestod av en
tillbyggnation, bland annat källare, en fjärde våning och en poolanläggning.
Projektet var en utmaning beroende på hotellets speciella inredning, vilket satte vår yrkeskicklighet på
prov vad gäller den estetiska utformningen. Mycket av inredningen platsbyggdes av våra duktiga hantverkare men en del inredning gjordes i fabrik av vår samarbetspartner 3D-design.
Vi hade en nära dialog med beställaren under projektets gång.

Kök, trappor
& inredningar

Kontakta oss på:
0705-72 14 57 • dan@3d-design.nu
eller besök oss i Tofta Snickerifabrik

HOTELL HAVANNA
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Maskinen • Entreprenad • Schaktning • Gräv • Planeringsarbeten

Försäljning av matjord, grus, sand och makadam
Sven-Olof Johansson 070-595 12 35 • Per-Erik Johansson 070-595 12 18
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ROT

info@byggcentervarberg.se

ROT-UPPDRAG MED HÖG KVALITET
Vi utför alla typer av renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader. Det rör sig bland annat om fasadbyten,
takbyten, utbyggnader och köksbyten.
Vår ledstjärna är att jobbet alltid ska utföras till de priser och de tider vi har kommit överens om. Det ska
vara fair play – du ser alla kostnader direkt och behöver inte vara orolig för att jobbet drar ut på tiden.
Processen börjar med att vi kommer ut och tittar på ditt byggprojekt för att diskutera igenom det med
dig. Vi är lyhörda för dina behov och önskar du förslag och synpunkter lämnar vi gärna det. När vi har
gjort en kostnadskalkyl och lämnat en offert går vi igenom denna med dig. Därefter gör vi upp en
tidsplan och en betalningsplan. Det finns möjlighet både till fast pris och till löpande räkning.
Om du önskar tar vi ett helhetsansvar för projektet, som totalentreprenör. Vi samarbetar med pålitliga
underentreprenörer, som kan hjälpa till med allt från målning till rörläggning och el.

Det är inte bara en maskin du
hyr av oss – utan en lösning!

Utför allt inom ventilation
0340 - 64 46 01
PS ÅKERI i VARBERG AB
Betongpumpning & Betongtransporter

www.stalhyrmaskiner.se

TikiUna AB
Arkitektkontor

Hatidza Behaderovic
Arkitekt SAR/MSA

0340-62 09 45 • psakeri@telia.com • www.psakeri.se

Våra trädgårdsdesigners hjälper dig med helheten runt huset.
Varbergs största sortiment av uteväxter!
www.traslovstradgard.se

hatidza@tikiuna.se
mobil: 0735 097 736

www.mentafonster.se
0346-932 10

Norrgatan 16
432 41 Varberg

Järnvägsvägen 2
432 95 VARBERG
Tel: 0340-62 14 88
Anders Bengtsson: 0709-73 44 42
anders@toftasnickeri.se
Olof Nilsson: 0709-73 47 71
olof@toftasnickeri.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 7142 • www.jssverige.se

www.toftasnickeri.se

