Vil du
bli en av
oss?

Et landsdekkende konsept
Norske Hus Boligsystem AS er et konsept med hus og
hyttekatalog som markedsføres over hele landet
I over 20 år i bransjen har vi til
sammen bygd flere tusen boliger.
Hovedkontoret ligger i Trondheim, hvor
vi har administrasjon, tegnekontor og
byggeledelse.
Vi bistår forhandlerne med teknisk
rådgiving, tegning, kalkulasjon og
byggesøknader. Som forhandler kan du
få hjelp til anbudsberegning, tegning og
kalkulasjon av spesialtilpassede boliger,
hytter, barnehager, flermannsboliger med
mer.

Vi ønsker å knytte til oss dyktige
representanter som kan betjene våre
kunder med salg og oppføring av hus
og fritidsboliger. Er du byggmester eller
entreprenør med lang erfaring innen
husbygging i ditt distrikt? Med et konsept
tilpasset små og mellomstore bedrifter, gir
vi deg som forhandler flere bein å stå på i
form av moderne løsninger, administrativ
bistand og gode innkjøpsavtaler.

Som forhandler av Norske Hus får du:
• Eksklusivitet innenfor ditt geografiske
område

• Landsdekkende markedsføring av
kjeden, samt lokal markedsføringsstøtte

• Bruksrettigheter til vårt salgsmateriell og • Faglige og sosiale samlinger
våre gode innkjøpsavtaler
• Tilgang til dokumenter, maler og
• Prislister, beskrivelser og spesifikasjoner kontrakter du har bruk for i de ulike fasene
for bruk i salg av hus og hytter
i byggeprosjektet
• Tilgang til vårt omfattende tegne- og
dokumentarkiv
• Provisjon av salget, ingen utgifter til
innkjøp av tegninger, prosjekteringer eller
materialer – noe som sikrer god likviditet i
prosjektene

• Norske Hus tar alt ansvar for
mengdeberegninger, bestillinger,
kalkulasjoner og logistikk på byggesettene
• Forsikrede byggesett under byggetiden,
samt garanti for Norske Hus sine
leveranser ovenfor kundene

• Gratis kataloger og fri bruk av vår
kundedatabase

En rekke fordeler
Alle våre produkter kan tilpasses etter kundens ønsker
Hus og fritidsboliger leveres standard
som precut, eller som storelement om
ønskelig. Dette gjelder også større bygg
som f.eks. barnehager, omsorgsboliger og
flermannsboliger.

ansvarsrett for prosjektering og kontroll. Vi
tilbyr komplette byggesett etter kundens
eller entreprenørens ønsker. Alt leveres
etter avtale med forhandler, og vi tar
ansvaret for at riktig vare og mengde
ankommer byggeplass til riktig tid. Som
Norske Hus Boligsystem AS utarbeider
forhandler har du dermed full kontroll over
alle skisser og tilbud. Dette omfatter alt fra kostnader og logistikk, og du kan bruke
tegninger, kalkulasjoner og kontrakter til
tiden på andre arbeidsoppgaver.

Ta kontakt for et uforpliktende
informasjonsmøte og les mer om
oss på www.norskehus.no

Norske Hus Boligsystem AS
Besøksadresse: Stiklestadveien 3, 7041 Trondheim
Telefon: 73 87 46 50 E-post: post@norskehus.no

