LandbruksBYG G
tilpasset ditt bruk

B YG G F O R L A N D B R U K O G I N D U S T R I
www.ringalm.no

BYG G FO R L A N D B R U K O G I N D U ST R I
RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet
byggevirksomhet siden 1955, og vår første driftsbygning ble levert i 1969. Vi kan se tilbake på
gjennomføring av små og store prosjekter over store deler av Østlandet, og vi er kjent som en
pålitelig leverandør som leverer kundetilpassede løsninger.
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TRADISJONER
Ringalm Tre AS er en norsk leverandør av landbruksbygg som har lange tradisjoner med å bygge
driftsbygninger for landbruket. Det er viktig for oss at våre bygg er tilpasset gårdstunet og passer
inn i kulturlandskapet. Fasader må passe inn slik at bygget blir en del av landskapet rundt.
Det er vanskelig å rette opp feil med bygg som ikke passer inn i omgivelsene, derfor er vi opptatt
av å tenke helhetlig når vi gir våre kunder råd. Vi har erfaring med å bygge opp hele gårdstun og
det er hyggelig når flere generasjoner ønsker at RingAlm Tre AS skal være med å utvikle gården.
Vi har vært i bondens tjeneste i over femti år og er til å stole på. Det er vår styrke og din
sikkerhet for å få en god samarbeidspartner.
Vi vet det er lett å velge raske og kortsiktige løsninger, men som bonde er det viktig å gjøre de
rette valgene når du gjør en større investering. Det krever at du velger leverandører som kan gi
deg de beste løsningene over tid. Det er viktig at neste generasjon er fornøyd, og stolt av dine
valg. Med vår femti års erfaring har vi valgt å si at kvalitet teller. Det er vårt motto at du som
kunde skal velge riktig. Vi opplever at bonden ønsker at forbrukerne skal velge norsk trygg mat.
Hvorfor skal ikke bøndene gjøre dette når de gjør en av de største investeringene på sin gård?
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E N S O L I D B E D R I F T M E D OV E R
1 0 0 Å R S E R FA R I N G I T R E VA R E B R A N S J E N
RingAlm Tre AS ble etablert 1. januar 1999. Selskapet ble opprettet gjennom fusjonen mellom
KS Ringsaker Almenning og Brumund Sag. Eierne av selskapet er Nes, Veldre og Ringsaker allmenninger.
Disse bygdeallmenningene, som ligger i Ringsaker kommune på Hedmarken, har drevet med sagbruksvirksomhet i mer enn 100 år. Råvarene, som er av høy kvalitet, skaffes for det meste fra de nærliggende
skogsområdene. Dette er fordi RingAlm Tre AS ligger i et av Norges beste skogsdistrikter. I tillegg til
oppføring av landbruksbygg og industribygg, produserer vi trelast, paneler og takstoler. Hovedkontoret
ligger i Næroset, noen kilometer øst for Moelv, mot Sjusjøen. Vi har også produksjon på Brumund Sag.
Bedriften omsetter for 180 millioner kroner, og har ca. 70 ansatte.
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F R A I D È T I L F E R D I G BYG G
Gjennom nær kontakt med kunden og våre dyktige samarbeidspartnere,
utvikler vi prosjektet – fra første idéskisse til ferdig bygg. Vi har en unik
kompetanse innen prosjektering og oppføring av landbruksbygg, og er godt
kjent med de krav som både byggherrer og offentlige myndigheter stiller til
slike bygg. Våre medarbeidere hjelper deg med å utvikle et bygg optimalt
tilpasset ditt behov og i tråd med dine ønsker, hvor funksjon og arkitektur
er viktige elementer.
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SKREDDERSØM
Vi tilpasser bygget til gårdstunet og lager gjerne
utsmykning som står i stil med resten på gården. Det
er tradisjon i enkelte områder å sette på klokketårn på
byggene. Det koster mindre enn du tror og gir et fint
inntrykk på tunet. Vi støper gjerne inn gårdsnavnet i et
emblem på veggen, eller andre detaljer, slik at du setter
ditt avtrykk på gården. RingAlm Tre AS legger vekt på at
du skal være med i byggeprosessen for å sikre at bygget
blir slik du ønsker det skal bli.
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FO R N ØY D E K U N D E R KO M M E R T I L B A K E
God detaljplanlegging er viktig og vi har gode rutiner for prosjektoppfølging. Vi leverer
byggeprosjektet til avtalt tid og innenfor gitte kostnadsrammer. Vi har tradisjon for
høy kvalitet på alt utført arbeid. En rekke byggherrer, samt deres etterkommere, har i
løpet av årene kommet tilbake med flere oppdrag og det ser vi på som et bevis på at de
er fornøyde med måten vi gjennomfører prosjektene på.
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T R E BYG G G I R FO R D E L E R
Mange av våre kunder stiller spørsmål om de skal bygge i treverk eller i betong. Vi ser at produktene har
forskjellige egenskaper, og at begge deler kan gi gode løsninger. Vi vet at treverk har mange fordeler.

FORDELER TREHUS:
• Byggeskikk er veletablert og innarbeidet
• Stort utvalg i trematerialer
• En rimelig og effektiv måte å bygge på
• Fleksibelt, enklere å endre konstruksjon
• Enkelt å bytte «frakk» – for eksempel male i ny farge
• Godt inneklima
• Akustikk
• Lette konstruksjoner som kan fraktes
• Enklere å bygge selv, eller å lage påbygg til eksisterende bygg
• Tre gir større miljøgevinst.
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S A M A R B E I D SPA RT N E R E
RingAlm Tre AS har tett kontakt med dyktige samarbeidspartnere, som sørger for å levere varer av
høy kvalitet og til avtalt tid. Dette sikrer kunden en trygg gjennomføring av byggeprosjektet og et
sluttresultat som tilfredsstiller kravene til et ferdig bygg.
RingAlm Tre AS har blant annet et nært samarbeid med Moelven Limtre AS, som leverer bærende
konstruksjoner. Disse åpner for spesielle løsninger og spennende arkitektoniske uttrykk.
Som standardprodukter finnes limtre i en rekke kvaliteter og dimensjoner for både uten- og
innendørs bruk. For utvendig bruk leveres trykkimpregnerte konstruksjoner av furu, med miljøvennlig
fargeløs impregnering.
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N O R S K KVA L I T E T
Som bønder er vi opptatt av å velge norsk mat og det er viktig at jordbrukere og skogbrukere er
bevisst egne valg. Ringalm Tre AS er opptatt av et solid og kvalitetsbevisst landbruk. Dette mener vi
best kan gjøres ved å velge solide samarbeidspartnere som er til stede uavhengig av konjunkturer, og
rydder opp om ting har gått galt. Vi er opptatt av å sette opp bygg som kunden kan være stolt av, og
finne løsninger som er solide og kan møte fremtiden.
Vi er opptatt av at bygget skal passe inn i allerede eksisterende bebyggelse og lokale omgivelser, og
benytter materialer og byggemetoder tuftet på god norsk byggeskikk. Dyktige håndverkere sørger
for god faglig utførelse. RingAlm Tre AS kan med bakgrunn i sin lange erfaring med bygg til landbruket, gi kunden en detaljert byggebeskrivelse. Dette gjør det enkelt å ta stilling til om prosjektet
tilfredsstiller kundens krav til funksjon og arkitektur.
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TA K STO L E R
Vi har lange tradisjoner for å bygge markedets mest nøyaktige takstoler. Dette innebærer at du
som selvbygger sparer tid. Vi får ofte tilbakemelding fra snekkeren at våre takstoler er nøyaktige
og raske å montere. Dette skyldes at alle våre takstoler kappes med CNC-maskiner og bygges
i faste gigger. Vår produksjonsmetode innebærer at vi er gode på å produsere store takstoler.
Den endelige prisen på takstolene vet du når de sitter på taket.

Vi kan lage takstoler med spenn opp til 25 meter. Det gir
deg store fordeler fordi du slipper bæringer nede i bygget.
Vi bygger ulike typer konstruksjoner. Vi ser at dette er
med på å forenkle byggekonstruksjonen og byggetiden.
Vår oppgave er å gi våre kunder gode råd. Vår erfaring har
vi skaffet oss gjennom nesten 50 års erfaring.
I alle prosjekter blir det lagt stor vekt på fleksibilitet
gjennom hele byggeprosessen. Vi tar gjerne i bruk
kreative byggemetoder for å oppnå kostnadseffektive og
funksjonelle løsninger. Byggherren velger selv hvor stor del RingAlm Tre AS skal gjennomføre
av byggeprosjektet, fra levering av byggesett til ferdig bygg. Grunnarbeider, betongarbeider,
el-installasjon, VVS, m.m. utføres av dyktige samarbeidspartnere i nær kontakt med kunde og
RingAlm Tre AS.
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T I L PA S S E D E BYG G
Det er viktig at bygget passer inn på gårdstunet og i samarbeid med byggherren er vi behjelpe
lige med råd til utforming og plassering av bygget. Det er viktig for oss at hvert enkelt bygg er
tilpasset byggherrens ønsker, andre bygg og landskapet rundt.
Om behovet er idrettshall, industribygg eller forretningslokaler løser vi det også, i tråd med
byggherrens behov.
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Samarbeidspartnere:

www.dale-as.no

Scann inn QR-koden for å
logge inn på RingAlm Tre
sin internettside.
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