Idéhus Trondheim

Murarbeid ble stiftet i august 2007. Selskapet drives av daglig leder
og murmester Lasse Overgaard og driftsleder og murmester Rune Hogstad.

Hus til tusener
Idéhus er en norsk, landsdekkende kjede etablert i Trondheim i 1976.
Kjeden består av selvstendige, lokale forhandlere som håndterer salg
og bygging i sitt nærområde. I løpet av nær 40 år har vi samlet levert
tusenvis av hus, hytter og garasjer over hele landet.
Vi har kontinuerlig videreutviklet og forbedret våre løsninger til et bredt
spekter av ulike hustyper og modeller tilpasset moderne boligbehov.
Kjernen i våre hus har likevel alltid vært den samme – kvalitet tuftet på
det beste innen norske håndverkstradisjoner.
For Idéhus er lokal tilhørighet essensielt. Vi er overbevist om at nærhet
til kunden ikke bare gir økt trygghet, men også bedre kunnskap om
lokale forhold – klima så vel som byggeskikk. Det gjør det enklere for
oss å gjennomføre prosessen og bygge huset slik du vil ha det.

Murarbeid AS har siden oppstarten i 2007 utviklet seg til å bli en bedrift
med høy faglig kompetanse. Murarbeid har 25 ansatte - To murmestere
20 murersvenner og to lærlinger.
Murarbeid har tariffavtale og er medlem av Trondheim Murmesterlaug og Håndtverksmur.
Murarbeid er også godkjent som lærebedrift og har løpende kontrakter med opplæringskontoret.

TjenesTer:
Spesialkompetanse på rehabilitering av verneverdige murverk
Muring av alle typer murstein • Totalrenovering av baderom
Flisarbeid • Pussarbeid • Betongrehabilitering

Ranheimsveien 9, 7044 Trondheim • Tlf. 73 57 50 44 • epost; firmapost@murarbeid.no • www.murarbeid.no

Håndtert lokalt
Idéhus Trondheim er kjedens representant i sin region. Avdelingen har
byggmestere, tømrere og selgere med bred byggfaglig kompetanse
og lang fartstid i distriktets boligmarked. I tillegg samarbeider vi med
håndplukkede, lokale leverandører av produkter og tjenester.
Idéhus Trondheim holder hus på Vegamot, i samme lokaler som
kjedekontoret. Det gir oss umiddelbar nærhet til kjedens arkitekter og
ingeniører når vi skal prosjektere, tegne, kalkulere og kvalitetssikre
husene vi bygger. Det gir deg som kunde større trygghet.
Idéhus Trondheim har lang erfaring innen husbygging, og vi har
kompetanse til håndtere alle ledd i et husprosjekt fra start til slutt.
I tillegg til har vi god oversikt over tomter til salgs i distriktet, samtidig
som vi stadig utvikler prosjekter i egen regi.

Noe for seg selv
I løpet av mange år som husbygger har vi i Idéhus Trondheim tilegnet
oss høy kompetanse og variert erfaring med ulike typer hus – fra
klassisk tradisjon til moderne funkis. Kunnskap vi nyter godt av i alle
våre husprosjekter. Ditt også.
Alle mennesker har ulike husdrømmer. De fleste har klare meninger
om hvordan sin nye bolig skal være. Derfor legger vi alltid stor vekt
på å tegne og tilpasse huset etter nettopp dine ønsker og behov. Fra
funksjonalitet og planløsninger til stil og design.
Vi bygger alle typer hus. Ulike hus som har én ting felles – de er
utformet for å passe perfekt til deg og din familie. Spør oss, så viser
vi deg mulighetene. Vi har lang erfaring med spennende utfordringer
– og tar mer enn gjerne én til!

Så det holder
Å bygge nytt hus er en betydelig investering for de fleste av oss. En
investering som bør være både gjennomtenkt og gjennomført. Derfor
er vi i Idéhus Trondheim opptatt av å bygge i et langsiktig perspektiv
– både hva gjelder form og funksjon.
Vi bygger hus som ikke bare er forankret i kvalitetene og tradisjonene
innen norsk byggeskikk, men som også er tilpasset moderne krav til
blant annet energi og miljø. Kort sagt – hus som forener fortid, nåtid
og fremtid på beste måte.
Våre hus er bygget for et barskt, norsk klima – uansett beliggenhet.
Det betyr solide materialer, god isolasjon og håndverksmessig
utførelse i alle ledd. Kombinert med personlig smak og behag gjør
det boligen trivelig og komfortabel så vel som praktisk og økonomisk.

Tryggere, helt enkelt
For mange synes veien fra boligdrøm til drømmebolig lang og ukjent.
For oss i Idéhus Trondheim handler det om å gjøre husprosjektet til en
positiv opplevelse for deg. Vi er her for å gjøre prosessen så enkel og
trygg som mulig hele veien.
Du forteller oss hvilke idéer og ønsker du har for drømmeboligen. Vi
viser deg hvordan du kan realisere boligdrømmen. Sammen finner vi
frem til de riktige planløsningene og det riktige uttrykket – tilpasset alt
fra tomt og omgivelser til personlig smak og behag.
Vi tegner huset slik du vil ha det, håndterer alle byggesøknader og gir
deg tett oppfølging gjennom hele byggeprosessen. Når huset er klart
for innflytting tar vi sammen en befaring for å påse at alt er utført og
levert som avtalt.

enten eller
det er
opp til deg

Utfører det meste av rørleggerarbeid,
alt fra små servicejobber til store forretningsbygg

og nybygg av boliger

Trondheim 906 12 446
www.stryntrappa.no

Håndplukket kvalitet

Kvenildmyra 1, 7072 Heimdal - Tlf. 72 900 800

Idéhus Trondheim samarbeider med en rekke ledende leverandører av
trelast, byggevarer og interiør. Dermed er du garantert høy standard og
stor valgfrihet når du skal skape ditt nye hjem.

www.rorlegger1.no

Leverandør av elektrotjenester

Dyktige underleverandører gjør oss i stand til å heve nivået på våre
leveranser ytterligere. Det kommer deg som kunde til gode i form av
bedre kvalitet, funksjonalitet og fleksibilitet.
I denne brosjyren finner du noen av våre håndplukkede samarbeidspartnere.

Melhus Forum, 7224 Melhus
Telefon: 907 44 433
e-post: jebmyr@online.no

Telefon: 73 96 05 00 • Besøksadresse: Tungasletta 10, 7047 Trondheim

www.bravida.no

trondheim@bravida.no

Produsent av brosjyrer, hjemmesider og film

MILJØ- OG
GJENVINNINGSSELSKAPET

08899
08899@ragnsells.no
www.ragnsells.no
-----------------------------------------Offisiell leverandør

NORGES
IDRETTSFORBUND

Telefon: 69 87 70 00

www.profil-media.no

Maskinentreprenør i Børsa
Meistad Maskin AS jobber mot både næring,
kommunale og private aktører innen tomtegraving,
drenering, vei og avløp.
Vårt primære marked er i Skaun, Orkdal,
Melhus, Klæbu og Trondheim.
Naustmælen 17, 7353 BØRSA • Telefon: 72 86 32 80 • epost: meistad@meistad.no

www.meistad.no

Vi har taket på det...

Graving - Muring - Riving - Planering - Drenering - VA

Trondheim Tak AS er selvstendig taktekkerfirma etablert i
2005, med lang erfaring og kompetanse innen taktekkerarbeider og
isolering på flate tak, terrassedekker, parkeringsdekker og skrå tak.

God kvalitet
Til rett tid
Riktig pris

Trondheim Tak AS

EKREN MASKIN AS
Hølondvegen 260, 7224 Melhus
Telefon: 72 87 90 40
mail: stein@ekrenmaskin.no

Tlf. 958 84 060 • epost: jan.egil@trondheimtak.no

Selge bolig?

73 87 15 00

www.heimdaleiendom.no

Ta kontakt i dag for et godt
tilbud på salg av din bolig.

Samarbeidspartner med Idéhus Trondheim i ca. 10 år
Med 20 års erfaring hjelper vi våre kunder med en trygg
og god løsning ved utførelse innen mur, puss og betongarbeider.
Din samarbeidspartner innen småhusbebyggelse,
som rekkehus, eneboliger, sokkelhus og plate på mark.

Utvalgt kjøkkenleverandør
Østre Rosten 20, 7075 Tiller
Tlf: 72 89 38 00 • epost: post@studiosigdal-trondheim.no

Vi hjelper med koordinering av byggeprossessen slik at fremdriften blir ivaretatt
og Idéhus kan levere boligen i rett tid.

Ta kontakt i dag for en samtale
med daglig leder Ørjan Hogstad,
mobil 977 85 977

Vegamot 8, 7048 Trondheim
Telefon: 73 82 28 30
Telefaks: 73 82 28 31
Mail: Morten.sorensen@idehus.no

