
Stavanger Roklub 
ønsker alle velkommen til 

Stokkavann Rostadion 
lørdag 7. og søndag 8. juni

Stokkavannsregattaen 2014 
med Norges Cup i roing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Åsensenteret   
Bilverksted AS 
Tlf.  518 275 00

KLAS©

JØNSSON

VERKSgt .  29
4013 STAVANGER
TELEFON 51 89 33 00
e-post :  k las@artd i rector.no
www.ar td i rector.no

©

www.artdirector.no

Reklamebyrå med cox.
Design, trykksaker, ustillinger, 
webdesign og -utvikling m.m. 
Ta kontakt!

Stokkavannet skulle 
være her et sted ..?

Competence and quality for over 40 years! 
Mento provides top quality/competence and is the leading 
supplier within our product range. We offer rental, testing, 
maintenance and sales of hoses/couplings, valves/actuators, 
filters, drilling equipment and are involved with general 
supply to the oil, gas and energy industry.

STAVANGER  •  BERGEN  •  KRISTIANSUND  •  HAMMERFEST  •  MENTO SERVICE
Phone +47 51 64 86 00  •  E-mail: post@mento.no

Velcome to our stand:

NEWS
 
•	 Choke	Control	Systems,		 	 	
 Increased Redundancy
•	 BOP	Controls	Upgrades,	
 API standards
•	 Well	Control	Monitoring
•	 Acoustic	BOP	Control	
	 System	back-ups
•	 BOP	Event	Logger,	
	 black	box	option
•	 Mechanical	Handling

SEVEN / SVART EIK – plass til å vokse i

Halve barnehagen til frokost og hele familien til middag! Her skal 
være plass til å svinge med kasseroller og tromme med skjeer. Fettede 
fi ngre er hverdagskost, og heldigvis er de enkle å fjerne fra de fl otte, 
mørke fl atene. Vi har kontroll på maten, men kjøkkenet har vi latt 
HTH ta hånd om fra start til slutt.

Med HTH Trygt og godt får du service fra først til sist. 
Les mer på www.hth.no

HTH har rom for alle Vi har styr
på både store

og små menyer

HTH KJØKKENFORUM HOS MIDBØE: 
Lagårdsveien 65, 4010 Stavanger, tlf: 51 53 74 00

Verdier skapes lokalt
Lokal verdiskaping er et hovedmål for oss i SpareBank 1 SR-Bank. 
Og ingen skaper større verdier enn overskuddsmennesker som får 
anledning til å utfolde seg.

I en årrekke har vi vært regionens største støttespiller til lokal 
kultur og idrett. Vi gjør det fordi slike aktiviteter skaper uerstatte-
lige verdier på lokalplanet. Verdier som gjør samfunnet vårt verd 
å leve i. Fordi, kultur, idrett og utfoldelse gir oss et samfunn som 
preges av overskudd. Langt utover det økonomiske.

Stavanger Roklub - Stavangers nest eldste idrettslag med sine 118 år!

Qua
lity

on T
ime!

Hermes
Marine Service AS

•Construction
• Fabrication
• Repair

• Maintenance
• Rig & Barge work

Strandbakken 7 Dusavik Base
Postboks 79, 4096 Randaberg, Norway
Tel: +47 51 41 20 00 - Fax: +47 51 41 20 01

E-mail: info@hermes.no

24 HOURS SERVICE
+47 908 37 443 +47 909 25 341

«We take pride in our work!»

Vi har levert taksperrene til
Stavanger Roklubb sine lokaler!

Vil du ha anbefalt en rørlegger 
kan du høre med kundene vare.oo

Ting du bør spørre om når du får anbefalt en rørlegger:

1. Kommer de når de sier at de skal komme? 
2.  Får du snakke med noen som har greie på  

faget hvis du ringer? 
3. Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute? 
4. Har de tilstrekkelig erfaring? 

Midbøstandarden dekker alle disse feltene og litt til. 
Midbøe har hjulpet Stavangers befolkning i mer 
enn femti år. Du kjenner helt sikkert noen som vil 
anbefale oss.

Ring Midbøe på 05153 og snakk med en fagmann.  
Vi svarer innen 30 sekunder. Uansett når du ringer.

autorisert rørlegger
vvs ingeniører
midboe.no ring 05153

Takk for støtten fra våre sponsorer:

  Testing & Inspection
  Repair & Maintenance
  Plug & Abandonment
  Decommissioning

www.nca-group.com


