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Autorisert elektroentrepenør

Vi tilbyr alle typer
elektrikertjenester innen:
Næring/Eiendom/Bolig

Kreative ELøsninger

Sterkstrøm • Svakstrøm
Tele/data • EL-sjekk

47 62 11 11
 www.el-it.no

Unnli Eiendom AS utvikler og oppfører boliger med høy 
standard i Oslo og Akershus. Vi har spesialisert oss på 
 eneboliger og tomannsboliger med moderne, skredder-
sydde løsninger.

Unnli Eiendom AS er totalleverandør av boligprosjekter, 
og holder i trådene gjennom hele byggeprosessen. Som 
totalleverandør har vi håndplukkede samarbeidspartnere 
og faste leverandører, kvalitetssikret gjennom 15 år. 
Alle våre prosjekter oppføres av tømrermesterfirmaet 
Lars Unnli AS. 

Som tredje generasjons tømrerfirma med 50 års erfaring, 
kan vi garantere solide resultater. Arbeidet utføres av 
dyktige håndverkere med fagbrev, og de mest erfarne 
lærer gjerne bort sine kunster til lærlingene.

Et prosjekt fra Unnli Eiendom kjennetegnes av kvalitet i 
alle ledd. Vi legger vår ære i at enhver bolig oppført av oss 
skal ha høy kvalitet og en egen personlighet. Vi leverer en 
unik kombinasjon av moderne løsninger og tradisjonelt 
håndverk. 

Vi bygger kvalitet
• To arkitekttegnede, nye boliger
• En eksisterende enebolig
• 300 kvadratmeter, 4 etasjer
• Ferdigstillelse april 2015
• Interiør og design i samarbeid med Madalon
• Store glass- / vindusflater
• Mulighet for praktikantdel

Bjerkelundsveien 4



BAKSIDE

www.grunnmur.net

Gulvstøp • Grunnmur • Betongsprøyting

Vi er et �rma som selger og legger parkett.

Ingen jobber er for små eller store for oss.

Vi er importør parkett fra:
Magnum, Woodline og Edelholz.

Vi driver kun med tregulv og er spesialister innen dette område.

Kom gjerne innom for en hyggelig parkettprat i vårt showrom i 
Ulvenveien 92 A, Alnabru, Oslo

Åpningstid: Man–fre. 07.00–16.00
Langåpent torsdag til 18.00

 www.tremiljo-prosjekt.no – tlf 22 07 10 80

Har du planer om 
å bygge ny bolig, 
tilbygg eller 
ombygging?

Vårveien 51, Ryen, 1182 Oslo
Telefon: 23 03 50 36 • Mobil: 915 96 025
E-post: post@agbo.no • www.agbo.no

I samarbeid med Mesterhus

Vi prosjekterer og tegner etter dine ønsker og behov.

Unnli Eiendom AS
Bjerkelundsveien 5, 1358 Jar  • Tlf. 907 71 857 • www.unnli.no • matti@unnli.no


