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Om GeilObyGG
Geilobygg AS blev etablert i 1998 og eies av lokalt forankrede fagfolk med mer enn 30 års erfaring innen 
plan legging, prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter. 

Geilobygg sin kjernevirksomhet er bygging av hytter, eneboliger og næringsbygg. Våre kunder er fra privat, 
næring og kommunal sektor.

Ny Grafisk prOfil
I 2011 valgte vi å fornye vår grafiske profil. Geilobyggs profil skal være tydelig og identifisere vår målsetning 
og strategi. 

Inspirasjon til farge på “kuben” er hentet fra Geilo fjellets mangfoldige Iysforhold. Formen gjen speiler vår 
målsetning om kvalitet. “Kuben” fører tankene mot nøyaktighet og arkitektonisk form. 

Geilobygg arbeider i en atmosfære der yrkesstolthet er grunnpilaren. 
 Arbeidsglede er drivkraften for å ivareta tradisjoner og kvalitet.

SIKKerhet



plaNleGGiNG & prOsjekteriNG
Geilobygg gir rådgivning og veileder fra planleggings stadium. Vi ivaretar byggesøknad og arkitektbistand. 
Prosjektering starter vi gjerne tidlig. Kvalitetssikring av underleverandører og tverrfaglig samordning av 
 Iøsninger, er en naturlig del av vårt prosjekteringsarbeid. Geilobygg tilbyr budsjettering og kalkulering. 

samOrdNiNG & GjeNNOmføriNG
Byggeledelse er en sentral funksjon gjennom hele byggeprosessen. Geilobygg sin interiør konsulent enga
sjerer vi gjerne tidlig, etter avtale med Byggherren. Vår byggeledelse samordner under leverandører og gjen
nomfører prosjektet. Byggherren tilbys den oppfølging som er ønskelig. 

styriNGssystemer & leveriNG
Geilobygg kontrollerer og dokumenterer en hver leveranse i henhold til gjeldende forskrifter. Vi samordner 
og ivaretar hMS for byggherren og egen organisasjon. Geilobygg sørger for ferdigattest. KS & FDV dokumen
tasjon følger vår leveranse.

Geilobygg leverer riktig kvalitet, i henhold  
til avtale og er i stand til å møte kundens behov.

OPPleV  
trADISjOner



Geilobyggs sine leveranser bidrar til  
økt verdiskapning for våre kunder. 

KVAlItet

målsettiNG
Geilobygg har som målsetting å være kundens forutsigbare og trygge samarbeidspartner.  Selskapet arbeider 
kontinuerlig for å utvikle interne systemer, og økonomieffektive Iøsninger som skal komme våre oppdrags
givere til gode. Våre leveranser skreddersys etter kundens ønsker enten det er laft, stavlaft,  bindingsverk 
eller andre materialvalg. 

fra ide til ferdiGstillelse
Vi organiserer og gjennomfører hele ditt byggeprosjekt fra ide til ferdigstillelse. Geilobygg har lang  erfaring 
innen vår kjernevirksomhet hytter og boligbygging. 

Vi oppfører næringsbygg og utfører ombygninger innen ulike områder. Geilobygg gir rådgivning og veileder 
deg som kunde fra vårt første møte. 

Kontakt Geilobygg for et uforpliktende møte!
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