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Karstein Kristiansen Entreprenør AS
Kunnskap - Kvalitet - Erfaring
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En av

Nord-Norges
eldste

entreprenørbedrifter

ERFARING
Karstein Kristiansen Entreprenør
AS har en lang historie å se
tilbake på. Etter å ha startet som
selvstendig
i

1938,

næringsdrivende

drev

Kristiansen

Karstein

personlig

A.

firma

frem til 1981, da bedriften ble
omdannet til aksjeselskap. Etter
at entreprenørvirksomheten ble
overført

til

datterselskapet

Andøybetong AS, skiftet det
også til dagens navn – Karstein
Kristiansen Entreprenør AS.
Med nærmere 70 år i bransjen,
er vi i dag en av landsdelens
eldste entreprenørbedrifter. Med
bred erfaring innen bygg og
anlegg, har vi befestet vår
posisjon som en kvalitetsbevisst
og

pålitelig

aktør

innenfor

vårt primære markedsområde –
Andøya, Sortland, Vesterålen
og Lofoten. Ved å kontinuerlig
styrke vår egen kompetanse,
skal vi fortsette å gjøre oss
bemerket – også utenfor regionen.

Grønnbrygga, Andenes
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Fagarbeideren

Værradar Trolltinden, Andøya

Kystnæringssenteret, Sortland

Fjøsbygg, Bjørnskinn - Andøy

Fra prosjektering til
ferdig bygg

KUNNSKAP
Kystnæringssenteret, Sortland

Karstein Kristiansen Entreprenør
består av personer med høy
kompetanse innen byggeteknikk
og praktisk håndverk. Foruten
egne fagarbeidere innen betong
og

tømmer,

har

vi

dyktige

prosjektledere og byggeplassledere. I samarbeid med erfarne
prosjekteringskonsulenter

og

underentreprenører, har vi kapasitet til å gjennomføre totalprosjekt – fra planlegging til
ferdig bygg.
Allsidig erfaring fra ulike prosjekt
innen nybygg og rehabilitering,
gjør oss til et sikkert valg for
offentlige og private byggherrer.
Fordi vi har vært engasjert i ulike
entrepriseformer, har vi opparbeidet solid ekspertise – både
som hovedansvarlig og delaktør
i små og store prosjekt.

Kystnæringssenteret, Sortland
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Konstruktivt samarbeid
er vår

garanti

for et positivt resultat!
Hisnakul, Andenes

KVALITET
Vårt fremste mål er å være en

Gjennom god kommunikasjon og

foretrukket

hos

felles forståelse for fleksible

offentlige og private oppdrags-

løsninger, legger vi grunnlag for

givere. Dette innebærer at alle

konstruktivt samarbeid mellom

seriøse aktører i vårt distrikt, skal

alle involverte i et prosjekt.

regne

Kristiansen

Samtidig er fokus på gode

Entreprenør som en aktuell leve-

rutiner og streng kvalitetskontroll,

randør og samarbeidspartner.

vår garanti for et positivt resultat.

For å oppnå dette, skal vi til

Slik skal vi bidra til å etablere

enhver tid levere konkurranse-

langsiktige, lønnsomme rela-

dyktige produkter og tjenester –

sjoner med byggherrer, under-

både når det gjelder kvalitet, pris

entreprenører og leverandører.

entreprenør

Karstein

og tid.

Hva er usynlig...

www.gk.no

...men holder deg frisk og opplagt?

Interiør, design, funksjonalitet og beliggenhet. Ja! Dette er viktig når du skal velge nye lokaler. Men, har du tenkt på
inneklimaet? For at mennesker skal trives og holde seg friske og effektive er inneklima viktig. Du kan ikke se det, men det
påvirker din helse og trivsel. GK gir deg inneklima tilpasset dine behov. Vi rådgir, planlegger, installerer og vedlikeholder de
tekniske installasjonene som gir kvalitet til ditt inneklima. Vi hjelper deg med alle typer ventilasjonsløsninger for comfortbehov,
industrielle system og punktavsug.
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Athena Launcher Hall,
Andøya Rakettskytefelt

J.M.Nilsen AS, Nordmela

ProBio Nutra Forte AS, Andenes

Grønnbrygga, Andenes

ProBio Nutra Forte AS, Andenes

Vi bidrar til å sette
preg på vårt distrikt!

PROSJEKT
Gjennom

vårt

engasjement

i ulike offentlige og private prosjekt, bidrar vi til å sette preg på
vårt distrikt. Ved å være en fremtidsrettet initiativtaker og samarbeidspartner, ønsker vi å ta vår
del av ansvaret for utviklingen
av nærmiljøet og regionen for
øvrig.

Åse kirke, Åse

Banken for nordnorsk
næringsliv
Engasjert lokalbank med storbankens muligheter.
Telefon 08900
www.nordlandsbanken.no

design: bedre reklame as foto: frode jensen

Hisnakul, Andenes

Nordlandsbanken - et selskap i DnB NOR-konsernet

KKE

KKE

19-12-06

12:27

Side 6

Noen av våre samarbeidspartnere:
Tel: 77 09 11 55 - Mob: 90 14 40 44
eired@start.no

ATLE MATHIASSEN AS

Adresse
Industriv. 2b
8480 Andenes

Tel: 76 14 10 60
Fax: 76 14 27 20

Tel: 76 12 64 98 - Fax: 76 12 64 19 - Mob: 905 89 305
Blokken - 8400 Sortland

Postadresse
Postboks 166
8483 Andenes

KNUSEVERK - GRAVING

SPRENGING - TRANSPORT

Klaus Karlsen
MASKINENTREPRENØR AS
8481 Bleik

installasjon og service av svak- og sterkstrøm
telefoni - datanettverk - alarmanlegg - varmepumper
internkontroll - ENØK - rådgivining - veiledning

Markveien 17 - 8400 Sortland
Tel: 76 11 06 20 - Faks: 76 11 06 30 - elektroi@elektroinst.no - www.elektroinst.no

Vi selger grunnleggende trygghet
for all virksomhet innen
bygg, vei og anlegg.
T: 76 14 55 02 - M: 917 84 816 - F: 76 14 55 80 - kkmaskin@online.no

Samarbeidspartner med Karstein Kristiansen Entreprenør AS på det meste innen rørleggerarbeid
LEVERANDØR AV LÅSSYSTEMER, BESLAG OG PRODUKTER FOR BRANN- OG RØMNINGSDØRER

Besøksadresse: Mercurveien 6, 9408 HARSTAD
Postadresse: Postboks 3006, 9498 HARSTAD
Telefon 77 00 19 20 • Telefax 77 00 19 21 • post@laasnor.no • www.laasnor.no
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Det komplette byggevarehuset i Sortland med trelast, byggevarer,
fargehandel og kjøkken!
Lofoten & Vesterålens største lager
av fliser!

Sortland

Åpningstider:
Man-Tirs-Ons-Fre: 07.00 - 17.00
Tors: 07.00 - 19.00
Lør:
10.00 - 14.00

Markveien 18 - 8400 Sortland
Tlf: 76 11 12 00

Byggkjøp - For deg som vil ha det litt proft!

ASFALT
TAKBELEGG

Tak- og membransystemer

for TAK - BADEGULV - TERRASSER - MEMBRANER
Erfarne og dyktige montører står for profesjonell utførelse.

TLF: 76 97 76 97
FAGERNESV. 52 - 8514 NARVIK

Totalentreprenør innen stål og metaller.
Maskin- og verktøyleverandør til industri og håndverk.
Sveis og Maskinteknikk AS - Tel: 76 11 18 00 - firmapost@smtas.no

www.smtas.no

Vi takker for samarbeidet, og har i mange år vært leverandør
av Acrylicon Industrigulvbelegg til Karstein Kristiansen
Entreprenør AS og Deres kunder i Vesterålen.

Acrylicon Nord-Norge AS
75 58 80 80
www.acrylicon.com
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Prosjektering med data

Prosjektarbeid på møterom

Karstein Kristiansen Entreprenør AS
Åse
Elementproduksjon

8484 Risøyhamn
Tlf.: 76 11 54 50
Fax: 76 11 54 55
E-post: firmapost@kke.no

Betongstasjon, Andenes
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