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Et

landsdekkende konsept
Norske Hus er et konsept som markedsføres over
hele landet. Selskapet Norske Hus Boligsystem
AS eies av tre individuelle boligleverandører, med
forankring i hver sin landsdel.
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I over 20 år i bransjen har vi til sammen bygd
mer enn 3000 boliger. Hovedkontoret ligger i
Trondheim, hvor vi har administrasjon, arkitekt,
teknisk tegner og byggeledere.
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ditt hus, din stil, din dør...

Nice GWA1120

Nice med tavle

Nice med speil

Paris GWA320

Stable

Compact 03

Compact SP12

Craft 04SP6

Craft SP6B

Craft SP10

En

rikholdig katalog

Vi ønsker å tilby attraktive boliger som gir kunden
mer enn bare tak over hodet. Derfor leverer vi et bredt
utvalg hus som kombinerer spennende fasader
med gode romløsninger og lekre detaljer. Hus
med moderne standard, som enkelt kan tilpasses
brukeren og omgivelsene.
Norske Hus har en av markedets mest omfangs-

rike kataloger for hus og fritidsboliger. Vårt omfattende tegningsarkiv inneholder også flermannsboliger og garasjer.
Alle modeller av våre hus og fritidsboliger ligger
ute på våre hjemmesider www.norskehus.no. Her
kan kunden enkelt bestille katalog og finne sin
nærmeste forhandler.

‘‘Vi har en av markedets mest attraktive og innholdsrike kataloger
for hus og fritidsbolig.’’

VINDUER OG

BALKONGDØRER
VÅRE PRODUKTER: H-vinduet, H-balkongdør, Lill-vinduet og utforinger.

Tlf. 72 43 60 60 I www.lillerønning.no I kontor@lilleronning.no

ROSENBORG REKLAME LILL0025

LEVERANDØR AV

En

smidig prosess
Alle våre produkter kan tilpasses etter kundens
ønsker. Hus og fritidsboliger leveres standard som
precut, eller som storelement om ønskelig.
Norske Hus Boligsystem utarbeider alle skisser
og tilbud. Dette omfatter alt fra tegninger, kalkulasjoner og kontrakter til 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
forhandler har du dermed full kontroll over kostnader og logistikk, og kan bruke tiden på andre
arbeidsoppgaver.
Byggesettene er forsikret under byggetiden, og vi
stiller garanti for våre leveranser overfor kundene.
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‘‘Vi leverer komplette byggesett
i henhold til forhandlerens
fremdriftsplan.’’
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En

rekke fordeler
Norske Hus Boligsystem har i dag et forhandlernett
som dekker store deler av landet. Alle våre forhandlere får eksklusivitet innenfor sitt geografiske
område - noe som sikrer at det ikke skapes
konkurranse mellom hver enkelt.
Som forhandler av Norske Hus får ditt firma bruksrettigheter til vårt salgsmateriell og innkjøpsavtaler.
Du får tilgang til blant annet gode innkjøpsavtaler
på trelast og byggevarer, som dere kan dra nytte av
i egne prosjekter.

Medlemskapet omfatter også gratis kataloger, fri
bruk av vår kundedatabase, gratis kalkulasjon
og tegningssett av kataloghus. Foruten landsdekkende markedsføring av kjeden, gir vi støtte
til deltagelse på kurs og salgsmesser, samt lokal
markedsføring.
Norske Hus tar alt ansvar for mengdeberegninger,
bestillinger, kalkulasjoner og logistikk på byggesettene. Som forhandler har du provisjon av salget,
og har ingen utgifter til innkjøp av tegninger,
prosjekteringer eller materialer. Dette sikrer en god
likviditet i prosjektene.

‘‘Vi forenkler hverdagen for våre forhandlere, ved å tilby gode løsninger og bistå
med administrative arbeidsoppgaver.’’

Norsk kValitet
Siden 1929
Som en av landets eldste kjøkkenprodusenter forener vi vår tids
krav til utførelse og kvalitet med solide håndverkstradisjoner.
innredninger fra Strai Kjøkken er robuste, varige og utført med
sans for utseende og detaljer. i vårt sortiment finner du et bredt
designutvalg i alle prisklasser.
Premium malt Shaker

Vi har levert kvalitet i over 80 år. Det skal vi fortsette med.

strai kjøkkeN as
Setesdalsveien 240
4618 Kristiansand
Telefon: 38 00 33 00
www.strai.no

Et

godt samarbeid
For å kunne levere førsteklasses hus og fritidsboliger, er vi
avhengige av solide underleverandører. Alle våre samarbeidspartnere er valgt på bakgrunn av sine kvalitetsprodukter og høye
kompetanse.
Norske Hus har i dag kjedeavtaler med blant andre
• Støren Treindustri • Bygger’n • Optimera
• Lillerønning/H-vinduet • Swedoor • Systemair
• Ôstberg • Stryntrappa • Sigdal • Norform
• BMC • BeWi • Alvdal Skurlag
• Glava • Rockwool • Icopal • Schiedel
• Omega Termografering • Visma

www.stryntrappa.no

Er

du vår nye forhandler?
Norske Hus Boligsystem søker etter forhandlere
i områder hvor vi ikke er representert. Vi ønsker
å knytte til oss dyktige representanter som kan
betjene våre kunder med salg og oppføring av hus,
flermannsboliger og fritidsboliger.

Er du en 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 ben å stå på i form av
moderne løsninger, administrativ bistand og gode
innkjøpsavtaler.

‘‘Vi ønsker å knytte til oss nye forhandlere
som har bred erfaring fra husbygging i sitt distrikt.’’

BEWI Byggesystem.
Nøkkelen til 40% raskere byggetid.
Vi våger påstanden – BEWI Byggesystem er fremtidens
byggesystem. Systemet er miljøvennlig, energi besparende
og svært fleksibelt – og kan benyttes til fundament,
grunnmur og vegger i så vel bolighus som industrilokaler
og landbruksbygg.
BEWI Byggesystem består av lette elementer i EPS som
settes sammen ved hjelp av plastbroer.
Resultatet er et unikt isolerende forskalingssystem
som bygges etter “Lego-prinsippet”.

Les mer på www.bewi.com
BEWI Produkter AS • 72 44 88 88 • firmapost@bewi.com

Slik skal fremtiden bygges

Vi leverer byggevarene!

– Og skreddersyr leveransene til ditt prosjekt
• Leveranser med kranbil
• Tidsbestemte leveranser
• Ekspress leveranser
• Helikoptertransport
• Leilighets- og etasjepakking

optimeraproff.no

Norske Hus Boligsystem AS
Besøksadresse: Innherredsveien 103, 7043 Trondheim
Telefon: 73 87 46 50
Telefaks: 73 87 46 59
E-post: post@nhb.no
Internett: www.norskehus.no

