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Vår Leverandør & Håndverkerpool består av god 
lokal håndverkerkompetanse. Dette med tanke 
på å ha fagfolk raskt tilgjengelig ved behov. 
Ta direkte kontakt med våre deltakere, 
eller ring oss på KOBBL.

BoBra  37

Oslo
Balco AS
Sandstuveien 60 A
1184 OSLO
Telefon 23 38 12 00

www.balco.no
@BalcoBalconies

Trondheim
Balco AS
Pirsenteret , Havnegata 9
7010 TRONDHEIM 
Telefon 902 36 179

Balco har all kompetanse i eget hus når det  gjelder balkongprosjekter.
Egen produksjon og produktutvikling i moderne og effektive lokaler i Sverige. 
Ta kontakt med oss for å komme riktig i gang!

Hva må man gjøre med balkongene
og hva kan man gjøre?

TILBUD!
Vederlagsfri bistand for befaring med anbefalinger,

informasjonsmøte for boligselskapet
og utarbeidelse av fotomontasje.

Haget 
Rørleggerbedrift AS

BALCO
Balco har all kompetanse i eget hus når det gjelder balkongprosjekter.
 Egen produksjon og produktutvikling i moderne og effektive lokaler. 
Ta kontakt med oss for å komme riktig i gang!
Kontakt oss på: 23 38 12 00 / kare.teigen@balco.no

CERTEGO
Vi prosjekterer og leverer åpne sikkerhetsløsninger basert på alle kjente og ledende varemerker i 
sikkerhetsbransjen. En totalløsning kan bestå av alt fra låser, alarmer, adgangskontrollsystem og 
porttelefoner til kameraovervåkning, brannvern, bestillingssystem og innbruddsikker oppbevaring.
Vi kan naturligvis også ta hånd om løpende tilsyn og vedlikehold.
Kontakt oss på: Tlf 62 81 27 00 / post.kongsvinger@certego.no

COMFORT KONGSVINGER
Comfort Kongsvinger kan tilby følgende tjenester og produkter: Totalrenovering bad, murer, 
flislegging, rørlegger, flisutsalg og baderomsbutikk med utstillinger. 
Kontakt oss på:  Tlf 62 81 54 36. www.vingerflis.no.

EIDSKOG OG KONGSVINGER SEPTIK AS
- Slamsuging av kummer - Høytrykkspyling og rensing av alle typer rør både vann og avløp
- Rørinspeksjon med rapportering - Rørfornying med foring
- Innmåling av kummer og ledningstraseer med landmålerutstyr og sonder
- Innlegging og retting i kartverk av VA ledninger og kummer
- Kloring og trykkprøving av vannledninger
Kontakt oss på: Tlf: 62 83 54 30 / post@eidskogseptik.no

EIDSIVA BREDBÅND
Eidsiva Bredbånd tilbyr internett og TV-løsninger til boligselskaper forvaltet av KOBBL i Innlandet 
Fylke. Boligselskapene får 15% rabatt på valgt kollektivt produkt. Ved nyinstallasjon i boligselskap 
vil Eidsiva Bredbånd bistå beboere med oppkoblingshjelp av medfølgende TV og bredbåndsutstyr
ved behov. Tjenesten er inkludert i boligselskapets abonnementsvederlag.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud: Tlf: 612 00 612 / privat@eidsiva.net

FJORDKRAFT
Gjennom avtalen med KOBBL tilbyr vi rabatterte priser på installasjon av  elbil-ladere og 
solcelleanlegg både til private husholdninger og til borettslag og sameier.
Kontakt ang. solcelleanlegg: Magnus Bakken | Produktsjef Sol
Tlf. 997 99 120 | E-post: magnus.bakken@fjordkraft.no
www. fjordkraftenergi.no/solceller/
Kontakt ang. hjemmelader: Torfinn Fæste-Belbo | Produktsjef Lading
Tlf. 959 65 459 | E-post: torfinn.faeste-belbo@fjordkraft.no

HAGET RØRLEGGERBEDRIFT
Vi utfører alle typer rørleggertjenester, og er også totalleverandør av komplette bad og våtrom.  
La oss hjelpe deg med installasjon av varmepumper, gulvvarme, vanlig utstyrsmontering og 
serviceoppdrag. Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring.
Kontakt oss på:  Tlf 62 82 72 03

GAUSTAD RØR
Alle typer rørleggeroppdrag i boliger, næring og offentlige bygg. Totalleverandør av bad og våtrom.  
På Skarnes finner du oss i Strandvegen 1, mens på Kongsvinger  i Storgata 67.Det legges stor vekt på 
kvalitet. Vi kommer gjerne på befaring. Vi har autoriserte rørleggere med høy kompetanse.  
Kontakt oss for en uforpliktende samtale! Tlf 62 96 17 22 e-post: post@gaustadror.no

VOLAS
I grunn gjør vi alt! Vi påtar oss oppdrag som komplette grunnentrepriser for bygg, tomtegraving for 
småhus- og gjerne hele tomtefelt, oppdrag innen offentlig infrastruktur, rivnings- og saneringsarbeider, 
veibygging samt snørydding.
Kontakt oss på: Tlf 95 98 38 80 / volas.no

LEVERANDØR & 

HÅNDVERKERPOOL
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LEVERANDØR & 

HÅNDVERKERPOOL

JENS DAHL AS
Vi er et av distriktets eldste firmaer, og ble etablert 09.09.1945
Våre lokaler ligger i Industriveien på Kongsvinger. Vi er autorisert elektro-installatør,  
og utfører de fleste typer elektriske installasjoner.
Jens Dahl AS har i dag ca. 10 fagarbeidere i bedriften, spredt rundt i distriktet. Vi tar oppdrag blant 
annet i Kongsvinger, Sør Odal, Nord Odal, Nes, Grue, Solør, Eidskog.
Kontakt oss på: 62 81 44 83 / post@jensdahl.no

KONGSVINGER RØRLEGGERSERVICE
Kongsvinger Rørleggerservice har dyktige håndtverkere, som yter god service.  
Vi samarbeider med flere yrkesgrupper ved behov.
Vi leverer og monterer kun godkjente fra anerkjente leverandører.  
Ring oss, så tar vi en befaring for å gi et gunstig pristilbud.
Kontakt oss på:  Tlf 62 81 63 25

LAVENERGISYSTEMER
Balansert ventilasjon – rett i veggen
KOBBL tilknyttede boligselskap tilbys:

• Gratis CO2 måling i en leilighet.
• Gratis dimensjonering av luftskifte og  varmegjenvinningsgrad i alle  leiligheter.
• Gratis befaring i boligselskap.
• Spesialpris på test i en boenhet eller styrerom/vaktmesterkontor.

Kontakt oss på: Tlf: 944 76 073 / post@lavenergisystemer.no / lavenergissytemer.no

LEGALIS
Gjennom KOBBL får ditt boligselskap juridisk bistand til svært gunstige betingelser hos
advokatfirmaet Legalis. Uansett hva det gjelder – for eksempel krav mot entreprenør,
uenighet med myndigheter eller problemer med en beboer, får boligselskapene en gratis
innledende samtale. Videre bistand til 1500 kr eks mva. pr time. (ordinær inntil 3000 kr).
Advokatfirmaet Legalis har 30 advokater med høy kompetanse innen bl.a. fast eiendom.
Kontakt oss på: kobbl@legalis.no / 21 41 67 67 / Chat på https://legalis.no/kobbl

LIA MASKIN & TRANSPORT AS
Vi utfører gravearbeider for nye hus, hytter, næringsbygg, drenering, kabelgrøfter,  VA-anlegg, 
rehabilitering av vann og kloakk, grøntareal, all type vegarbeid og vintervedlikehold. Vi kan 
hjelpe til med transport, maskinflytting og massetransport. Vi kan utføre riving av bygg, 
landmåling, opparbeidelse av asfalt og belegningsstein, levering og oppsetting av flere type murer, 
masseberegning og droneflyvning med foto/film og innmåling 
Kontakt oss på: 911 51 222 / post@liamaskin.no

MENTUM BYGGSIKRING AS
Vi er en totalleverandør innen faget brann. Vi leverer produkter, tjenester og utfører byggesaker fra 
oppstart til ferdigattest. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi også utføre brannprosjektering 
i tiltaksklasse 1 til 3. Vi holder til på Årnes og Råholt, men tar på oss oppdrag over hele Østlandet. 
Det er gratis befaring på alle tjenester med påfølgende pristilbud. Boligselskap forvaltet av KOBBL får 
15% rabatt på brannslokkere, røykvarslere, brannstiger og branntepper, og 10% rabatt på gitterboder.
Kontakt oss på:  913 16 588 / post@mentumbyggsikring.no

MONTÉR STORMARKED KONGSVINGER
Monter Stormarked Kongsvinger tilbyr meget gode rabatter i produktgrupper som krever en del 
vedlikehold for borettslagene. Maling, garasjeporter, dører, vinduer og alt et større eller mindre  
prosjekt måtte trenge. For å kunne benytte avtalen må man opprette konto og føre varene på faktura.
Kontakt oss på:  901 96 220 / patrick.friberg@monter.no

NES BYGDESERVICE
Vi er et samvirkeforetak som består av gårdbrukere og andre selvstendig næringsdrivende 
som kan levere et bredt spekter av tjenester, bla: Vaktmestertjenester, trefelling og stubbefres, 
vintervedlikehold (snørydding - strøing ++), grøntvedlikehold (plen - hekk - bed ++), renhold, flytting, 
rydding, bortkjøring, snekring, minirenseanlegg, hjemmetjenester og gravstell.
Kontakt oss på: Tlf: 63 90 48 00 / post@nesbygdeservice.no

MALERMESTER LJUNGQUIST AS 
Vi legger vekt på kompetanse, pålitelighet og kvalitet. Utfører alt innen: maling, tapet, gulvbelegg, 
gulvsliping og sprøytemaling. Avtalen med KOBBL innebærer at det alltid skal gis konkurranse dyktige 
priser, samt overholde lover og forskrifter for utført arbeid.
Kontakt oss på:  48 88 42 00 eller e – post:  tom@ljungquist.as
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Sunt inneklima 
etter rehabilitering 

Ring 944 76 073 for 
referanser til borettslag

Lavenergisystemer as  | Tel: 944 76 073  | post@lavenergisystemer.no | lavenergisystemer.no

Balansert ventilasjon 
– rett i veggen

Ved fasadefornyelse eller energirehabilitering 
oppstår det behov for kontrollert ventilasjon. 
Hus og helse har behov for frisk luft. LUNOS 
desentral ventilasjon med varmegjenvinning er 
diskret og opptar ikke plass i boligen. Systemet 
bruker mindre strøm enn en sparepære og kan 
gi Enova-støtte.

• Lavere energikostnader

• Uten plasskrevende aggregat 

 eller ventilasjonskanaler

• Enkel installasjon og drift

•	 I	fler	enn	2.000	norske	hjem

Sunt inneklima 
etter rehabilitering 

Ring 944 76 073 for 
referanser til borettslag

Lavenergisystemer as  | Tel: 944 76 073  | post@lavenergisystemer.no | lavenergisystemer.no

Balansert ventilasjon 
– rett i veggen

Ved fasadefornyelse eller energirehabilitering 
oppstår det behov for kontrollert ventilasjon. 
Hus og helse har behov for frisk luft. LUNOS 
desentral ventilasjon med varmegjenvinning er 
diskret og opptar ikke plass i boligen. Systemet 
bruker mindre strøm enn en sparepære og kan 
gi Enova-støtte.

• Lavere energikostnader

• Uten plasskrevende aggregat 

 eller ventilasjonskanaler

• Enkel installasjon og drift

•	 I	fler	enn	2.000	norske	hjem

Jens Dahl AS
Når du trenger elektriker
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Vår Leverandør & Håndverkerpool består av god lokal håndverkerkompetanse. 
Dette med tanke på å ha fagfolk raskt tilgjengelig ved behov. 
Ta direkte kontakt med våre deltakere, eller ring oss på KOBBL.

NORSK LEK OG PARK AS
Planlegging og utforming av lekeplasser og uteområder i ditt boligselskap. Landsdekkende leverandør 
av lekeapparater og parkutstyr. KOBBLs kunder får 18% rabatt på alle prisede produkter i Den Norske 
Lekekatalogen 2020, samt pakkeløsninger inkludert fallunderlag og montering til faste rabatterte priser. 
Katalog er tilgjengelig for lesning og nedlastning på: www.lekogpark.no/katalog1/. Som en del av avtalen 
tilbys planlegging og utforming av lekeplasser og uteområder.
Kontakt oss på: 91 90 77 34 / oml@lekogpark.no

OPTICE  A/S
Rengjøring av ventilasjonsanlegg, både i offentlige og private sektor. Er du opptatt av et godt inneklima, ren 
luft, bedre varmeøkonomi, lenger levetid på anlegget, og ikke minst å redusere fare for brann, vil vi være 
en naturlig samarbeidspartner for dere. Ta kontakt med for befaring og kartlegging av eventuelle behov for 
rengjøring. Kostnadsfritt og uforpliktende for boligselskaper som bruker KOBBL som forretningsfører.
Kontakt oss på: Tlf: 900 68 536, Jan T. Sandvik, daglig leder.

PROSJEKTRÅD INNLANDET AS
Rådgivningskontor på Kongsvinger med sivilingeniører, ingeniører og tekniske tegnere. Tilbyr prosjekt-
administrasjon (prosjektledelse, byggeledelse, SHA koordinering og kostnadsberegning) og byggeteknisk 
rådgivning (beregninger, tegninger, byggemeldinger, lage konkurransegrunnlag, uavhengig kontroll, 
tilstandsanalyser og brannvernsplaner).
Kontakt oss på:  62 88 28 20 / post@prias.no

RK RØRFORNYING AS
Rørfornying er godt egnet i hele eiendommer samt i vertikale stammer,  
kjellere og kjellerledninger samt serviceledninger. 
Ønsker du tilbud eller kostnadsfri rådgivning/informasjon?
Kontakt oss på:  468 85 207/ post@rkras.no

KONGSBYGG 
Tømrer- og håndverkertjenester i Kongsvinger-regionen. 
Tre mann med lang erfaring. Opptatt av kvalitet og gjennomføring.
Ta kontakt for befaring og pristilbud!
Tlf: 62 80 98 28 / kongsbygg.no

TOPOS ARKITEKTUR OG DESIGN
Vi hjelper deg med ditt spesielle behov innen arkitektur, landskap og plan. Vi gjør arkitektur-
prosjektering, stedsforming, landskapsplanlegging og arbeid som ansvarlig søker. Hvert prosjekt 
blir tilpasset kundens krav i forhold til funksjon, økonomi, tomt og omgivelser. Topos arkitektur og design 
as har over 20 års erfaring med prosjektering fra A til Å i liten eller større målestokk i byggeprosjekter.  
Se vår hjemmeside www.toposark.no for inspirasjon til ditt prosjekt. 
Kontakt oss på: 99 62 40 27/ jon.guttormsen@toposark.no

GRANLUND INNEKLIMA 
Innenfor ventilasjonsfaget dekker vi de fleste serviceoppdrag, rehab-jobber og vurderinger. Vi kan tilby 
montering av solcelle-anlegg fra starten av 2023. Vi jobber med å få systemer på plass for å kunne tilby 
energivurderinger for total bygningsmasse, på denne måten vil vi holde oss relevant i markedet.  
Kontakt oss på: 920 19 814  / lars@granlundinneklima.no / granlundinneklima.no

RENTOKIL 
Rentokil har utviklet serviceløsninger som er tilpasset alle typer skadedyr og vi forsøker alltid å forebygge 
og tilrettelegge for at skadedyr ikke skal bli et stort problem. Men når et problem oppstår, velger vi 
innovative og grønne metoder som utføres av erfarne eksperter på skadedyrkontroll. 
Kontakt din lokale kontaktperson, Marcus Turpeinen: 477 08 405 / marcus.turpeinen@rentokil-initial.com.

SOLØR HUS AS
Soør Hus AS tilbyr følgende tjenester: Prosjektering, tegning, byggesaksbehandling, tilbygg og 
vedlikehold, nybygg, mobilkran.
Vi tilbyr også det meste innen: Tømrerarbeid, betong og murerarbeid, rehablitering av piper og våtrom.
Kontakt oss på: 62 95 02 55 / post@solorhus.no 

ØMF WITO AS
ØMF Wito utfører serviceoppdrag og byggeprosjekter over et stort område på indre Østlandet.
Oppdragene omfatter alt fra mindre rehabiliteringer til større næringsbygg og leilighetskomplekser.
ØMF Wito har spisskompetanse på antikvarisk rehabilitering, og utfører også bygging av mindre
boligprosjekter, med eneboliger så vel som flermannsboliger. Selskapet har egne medarbeidere i
alle relevante faggrupper samt egen fabrikk for produksjon av vegger og andre bygningselementer.
Kontakt oss på: 62 83 63 80 / post@wito.as
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