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Et solid navn
Gjul & Rabban AS er en bygningsentreprenør med bred erfaring innen 
næringsbygg, gårdsbruk og industri. Med hovedbase på Opphaug er vi 
tilgjengelige for små og store oppdrag over hele Trøndelag. 

Siden starten i 1998, har vi fått et solid navn i markedet. Vi er kjent for vår 
fagkunnskap, seriøsitet og leveringsevne. Bedriften er i stadig utvikling  
– alltid oppdaterte på nye bransjekrav og kundebehov.

Firmaet har en erfaren arbeidsstokk med høy kompetanse og alle relevante 
godkjenninger. Samlet gjør det oss i stand til å utføre alle typer oppdrag på 
best mulige måte. 



WOODCON AS

Allsidig virksomhet
Gjul & Rabban er en allsidig bedrift med bred kompetanse. 
Foruten egne fagfolk innen utførelse av bygg i tre, betong 
og stål, er vi godkjent for skadetaksering, verdivurdering og 
salg av eiendom. 

Vi leverer både isolerte og uisolerte bygg – fra løsninger i 
massivtre til bærende søylefrie stålkonstruksjoner. Vi har 
også høy kompetanse på forskaling og kranarbeid. 

I løpet av årene har vi opparbeidet særlig bred erfaring 
innen oppføring av alle typer fjøs og andre landbruksbygg. 
I tillegg jobber vi mye med blant annet ridehaller og ulike 
næringsbygg. 

Se noen av våre referanser på 
www.gjul-rabban.no
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Felleskjøpet har mange års erfaring med landbruksbygg  
og utarbeiding av planløsninger. 

Teknologien er i rivende utvikling også i landbruket, vi som leverandør av  
I-mek utstyr er alltid tettest på nye tekniske løsninger.  

Sammen med deg som kunde – planlegger vi kostnadsfritt din løsning.

Pål Karlseng Wigdahl, FK Brekstad – Tlf 917 19 196

Ole Jon Gjøås, FK Fannrem – Tlf 906 64 271

A/S UTHAUG SEMENTSTØPERI

FERDIGBETONG

7142 Uthaug
Tlf. 72 52 37 36

Stig Rabban, Daglig leder
90017779, 
stig@gjul-rabban.no

Stian Rabban
90079959
gjulrabban@gmail.com

www.gjul-rabban.no


