
Ledende på data- og installasjonsgulv, 
auditorie- og amfiløsninger

www.sanabygg.no



„

Sana Bygg AS er landets ledende installatør og 
leverandør av data- og installasjonsgulv. I tillegg 
leverer vi høykvalitets bygg- og tømrertjenester, 
samt innovative løsninger innen auditorium og 
akustiske overflater. I samarbeid med anerkjente 
bedrifter utfører vi også totalentrepriser som 
inkluderer elektro og VVS. 

Selskapet ble etablert i 1993 og har kontor i 
Oslo. 

Vi leverer 
spesialløsninger 
over hele  
landet

Bredde og ekspertise

Vi leverer spesialløsninger over hele landet, og har 
bidratt i en rekke prestisjeprosjekter – deriblant 
Oslo Lufthavn (Sentralbygg Vest og Pir 2), 
Sparebank 1SMN (Trondheim og Steinkjer),  
Powerhouse Kjørbo, Risløkka Kompetanse senter 
og DnB Bjørvika (Barcode).

Kontakt oss for nærmere samtaler om ditt 
prosjekt.



„
Vi tar alltid  
ansvar for at slutt-
produktet holder 
høy kvalitet

Bygginnredning
Sana Bygg har offentlig byggmestergodkjenning 
og lang erfaring i snekker- og tømrerfaget. 
Dyktige fagmedarbeidere i kombinasjon med  
høy økonomi- og prosjektstyringskompetanse 
gjør oss til en pålitelig leverandør av entreprise-
tjenester, og vi tar alltid ansvar for at  slutt-
produktet holder høy kvalitet. 

Tømrertjenester
Vi leverer alle typer snekker- og tømrertjenester 
over hele Østlandet. Vi har spesielt tung erfaring 
innen rehabilitering av forretningsbygg hvor 
bygg  innredning har vært fokus i de senere årene.

Vi utfører totalentrepriser i samarbeid med 
anerkjente bedrifter innen elektro og VVS.

Auditorium
Vi tilbyr innovative auditoriumsløsninger, basert
på prefabrikkerte moduler av fiberforsterket
kalsiumsulfat fra Lindner AG, som sikrer en rask
montasjetid.

Sluttproduktet gir en knirkefri, brannhemmende
og akustisk heldig løsning og vi har vært heldig
å levere bla til Kuben Yrkesskole, Blindern VGS, 
Sonans Videregående og DnB i Bjørvika.

Vi leverer komplette auditorium som inkluderer 
oppbygging, stoler, belegg, akustisk himling og 
veggplater med og uten brannkrav. 



„Sana Bygg har offentlig 
byggmestergodkjenning 
og lang erfaring i snekker- 
og tømrerfaget

Systemgulv
Sana Bygg er eksklusiv leverandør av data- og 
installasjonsgulv fra tyske Lindner. Dette er 
nyskapende produkter med svært gode egen-
skaper innen akustikk og komfort. Vi er markeds-
ledende innen segmentet, og leverer til alle formål 
over hele landet. Prestisjeprosjekter  vi har vært 
med på er bl.a. Pir Nord og Sentralbygg Vest ved 
Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor vi leverer et 
installasjonsgulv som har prefabrikkerte spor for 
vannbåren varme/kjøling, samt så robust at de 
skal kunne håndtere last fra lifter på 4 tonn.

Tradisjonelt datagulv
Velg mellom datagulv bestående av trespon eller 
fiberforsterket kalsiumsulfat. Sistnevnte er 
velegnet der akustikk, økt komfort, brann-
hemmende egenskaper og punktbelastning er 
avgjørende, mens førstnevnte passer best for rom 
som ikke primært benyttes som oppholds rom 
(tekniske rom, datarom, fordelingstavler osv).

Installasjonsgulv
Disse 60x60cm-gulvplatene er utstyrt med not 
og fjær og limes til hverandre, samt til justerbare 
støttebein som igjen limes til eksisterende gulv. 
Hulrommet er velegnet til å skjule ledninger, 
nettverk, ventilasjon, støvsugeranlegg og andre 
tekniske installasjoner, samt rette opp høyde-
forskjeller i gulvet. Løsningen er særdeles aktuell 
i forbindelse med rehabiliterings prosjekter.

Platene består av resirkulert papir og gips, og er 
derfor miljøvennlige. 

Tilhørende EPD (Environmental  Product 
Declaration, EPD) og annen miljødokumentasjon 
gjør at produktene er klarert for prosjekter med 
BREEAM krav.

Konvektorkasse
Konvektorkasser kan bestilles etter ønsket mål 
og skreddersys for formålet.



DIN LOKALE
SØRLANDS-
ELEKTRIKER  

Telefon: 37 14 39 14
epost: post@elektro-skagerrak.no
www.elektro-skagerrak.no

MURMESTER ERIK ANDERSEN AS

ERIK ANDERSEN
MURMESTER

Spesialist på 
totalrenovering 
av våtrom

Harev. 3, 2030 Nannestad • E-post: murerik@online.no
Tlf. 63 99 88 43 • Mob. 90 19 16 00

Din Proffpartner på dører,
vinduer, parkett og kjøkken

Tlf 23 17 74 00
www.sentrumbygg.no 8-18 (10 - 16)

Bedriften består av tre rørleggere som utfører små og 
mellomstore oppdrag for både privatsektor og næring.
Oppdragsmengden vår består av renovere eller bygge 
nytt baderom, kjøkken/storkjøkken til restauranter for 
privatkunder og bedriftskunder.

Vi har et godt samarbeid med Sana Bygg hvor oppdragene 
våre består av å renoverer vann- og avløpsanlegget til
kontor, næringslokaler og restauranter.Herslebs gate 17 A, 0561 Oslo

Kontakt: Tien Thanh Le - tlf. 917 63 319

Takk til våre  
samarbeidspartnere

www.lindner-group.com



SpeditionsCompagniet AS er et firma som driver transport over hele verden. Med egne biler og gode samarbeidspartnere 
løser vi de fleste transportbehov. 

SpeditionsCompagniet AS har spesialisert seg på transport til og fra Tyskland, Italia og Nederland. 
I tillegg kan vi tilby transport verden over via våre samarbeidspartnere, både med bil, båt eller fly. 

Tverrveien 4, Pb. 63, 1540 Vestby • E-post: firmapost@spedcomp.no
Tlf: 64 95 61 10 • Faks: Trafikk 64 95 61 11 • Admin. 64 95 61 12 

SANA BYGG`S SAMARBEIDSPARTNER FOR TRANSPORT OG SPEDISJON
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www.sanabygg.no

Bygg
Thor Kjølhamar
thor@sanabygg.no
951 05 590
Daglig leder og 
Prosjektleder

Installasjonsgulv/
Auditorier
Mads Gulbrandsen
mads@sanabygg.no
934 61 113
Produkt- og markedssjef

Installasjonsgulv/
Auditorier
Rune Merlid
rune@sanabygg.no
976 82 008
Prosjektsjef

Installasjonsgulv/
Auditorier
Glenn A. Andersen
glenn@sanabygg.no
982 05 122
Prosjektsjef

Sana Bygg AS

Telefon 23 19 19 80
Telefaks 22 61 63 12
E-post  post@sanabygg.no

Kontakt oss


