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Side 2

En solid leverandør av hytter og hus
Eikås Hytter og Hus AS har sin opprinnelse fra et 
samarbeid mellom Asbjørn Buen og Eikås Sagbruk AS.
Samarbeidet startet i 1992 og ble avsluttet i 1994. 
Eikås Sagbruk AS fortsatte da å videreutvikle hyttevirksomheten som et datterselskap, og i 1998 ble
Eikås Hytter og Hus AS stiftet og ble et selvstendig firma.
For å kunne stå enda sterkere i hyttemarkedet inngikk 
Eikås Hytter og Hus AS og Buen Storkås et samarbeid, som
i 2002 resulterte i at Buen Storkås ble en del av bedriften.

I 2008 startet Eikås Hytter og Hus AS opp et eget firma for
produksjon av utvendig design. Tredesign AS er i dag en viktig
samarbeidspartner til Eikås Hytter og Hus AS.
Eikås Hytter og Hus AS har hatt en jevn vekst, og har i dag en
sunn økonomi og god likviditet. Dette gir kundene en trygghet
om at vi tar ansvar for våre forpliktelser både i byggeperioden
og i garantitiden.
I 2018 feirer Eikås Hytter og Hus AS 20-årsjubileum!

GoZee-appen gjør brosjyren levende
Utforsk brosjyren med GoZee-appen på smarttelefonen eller nettbrettet og finn 360° panoramaer,
fotogallerier, cinemagrapher, direkte nettilgang og snap-videoer gjennom augmented reality.

GoZee: Hvordan komme i gang i løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.

360º panorama

Fotogalleri

2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Web-ikon

Side 4

Norsk kvalitet
Vår filosofi har alltid vært å levere hytter og hus av høyeste
kvalitet og skreddersydd etter kundens behov. Dette
gjelder både design, materialvalg og tekniske løsninger.
Det blir lagt vekt på at det skal være et norsk produkt og
byggesettene skal være solid forankret i tradisjonell norsk
byggeskikk.

Eikås Hytter og Hus AS setter store krav til
underleverandører både når det gjelder materiell
og h
 åndverkstjenester som leveres.
Eikås Hytter og Hus AS er kjent for kvalitet
– noe vi ikke går på akkord med!
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ROSENDAL
Se våre norske kvalitetskjøkken på strai.no

Side 6

Hytter og Hus for ulike behov
Firmaet har kontinuerlig fokus på å tilpasse oss det norske
markedet, som er i stadig utvikling. Den tradisjonelle
og e
 nkle hytta uten naboer har i dag blitt erstattet med
moderne og høystandardiserte fritidsboliger. Innen boligmarkedet har det også vært store endringer som vi som
leverandør må tilpasse oss.

Samarbeid med Tredesign AS gir oss mulighet til å levere
alt fra vår egen «Eikåsdesign» til mer enkel klassisk design.

Takket være en tett oppfølging og samarbeid med nye og
tidligere kunder har vi nå mange hytte –og husmodeller
som er attraktive og etterspurte i markedet.

Eikås Hytter og Hus AS jobber kontinuerlig for
å opprettholde vårt solide omdømme som en
kvalitetsbevisst norsk leverandør av hytter og hus!

Vårt marked er hele Norge, men hovedsakelig sør for
Trøndelag. Vi har også levert hytter og hus til USA,
Tyskland og Island.
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Innenfor interiør leveres alt
av trappeløsninger, kjøkken
og spesialinnredninger
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Attraktive tomter i flotte omgivelser
Vår erfaring er at stadig flere ønsker en helårs fritidsbolig
der en kan kombinere et aktivt friluftsliv med moderne
komfort. Vi har gode forbindelser med grunneiere som kan
tilby attraktive tomter i flotte omgivelser. Dette er tomter
både i større felt eller i mer frittstående områder. Det er
områder som passer for de aktive eller for de som heller
ønsker et rolig sted.

Eikås Hytter og Hus AS har prosjekterte hytter eller hytter
under bygging for salg.
En flott hytte eller et hus på en flott tomt:
Drømmen blir en realitet!
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Me lager ting i tre, med fokus på
utvendig designprodukter til hytter og hus.

QR-kode

• Søyler
• Hjørnekasser
• Møbler
• Stiger til loft og hems
• CNC-maskinering i tre

{XXX}

Med ein moderne maskinpark og mange års erfaring,
lager me produkter til både proff- og privat-markedet.
Ut i frå spesifikke mål og ynskjer, kan me tilpasse produktene for deg.
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Høy kompetanse i alle ledd
Eikås Hytter og Hus AS består av erfarne fagfolk med
høy kompetanse. Vår dyktige stab består av erfarne
byggingeniører, teknikere med snekkererfaring og egen 
arkitekt. Vi har også erfarne medarbeidere innen salg 		
og administrasjon.

Hos oss får du din egen kontaktperson som følger
deg gjennom hele byggeprosjektet.

Vi bidrar i alle faser i prosjektet: fra forespørsel til ferdig
stillelse. Vår viktigste oppgave er å gi deg den oppfølgingen
og tryggheten du forventer, slik at byggedrømmen din blir
til en positiv opplevelse.

Velkommen til oss i Eikås Hytter og Hus AS!

Kom til oss med dine planer eller ønsker! Sammen
finner vi den riktige løsningen for deg og din familie!

Takk til våre
Samarbeidspartnere
Tlf. 38 33 33 33
www.birkelandbruk.no

MILJØMEMBRAN FOR TORVTAK
MILJØMEMBRAN SOM RADONSPERRE
Kompakte torvtak - Innvendige takrenner
Tlf. 48311851/40408794 • E-post: post@miljotak.no • www.miljotak.no

Tradisjon

og kvalitet

Alt i trelast og byggevarer
Eikås Sagbruk har et moderne produksjonsanlegg som består av
saganlegg, rå- og tørr sorteringsanlegg, tørker, høvleri, precut og
beiseanlegg.
Vi har egenproduksjon av gran og furu. l tillegg har bruket foredling som
høvling av justert trevirke, heltre furugulv, paneler og lister

Vi kjører faste ruter i Rogaland og Agder.
4596 Eiken – Tlf 38 34 82 02
www.eikaas-sagbruk.no – info@eikaas-sagbruk.no
kr@eikaas-sagbruk.no – Kurt Rossevatn – salg
owen@eikaas-sagbruk.no – Owen Omland - salg

• 108752 • www.jsnorge.no

Kontakt oss
Eikås Hytter & Hus AS
Eikenveien 280
4596 Eiken
Telefon:		
E-post: 		
Internett:

38 34 95 00
eikas@eikas.no
www.eikas.no

Vi har også egne salgskontorer
på Gol og Kongsberg.

Gol
Ole Skredegård
Salgskonsulent
Telefon: 459 06 644
E-post: ole@eikas.no
Internett: www.eikas.no

Kongsberg
Jo Espen Jensen
Salgskonsulent
Telefon: 400 30 055
E-post: espen@eikas.no
Internett: www.eikas.no

Egen visningshytte
Velkommen til vår visningshytte «Tverrlia» på
Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta!
ÅPENT HELE ÅRET:
Torsdag: 12-20 I fredag og lørdag: 10-16

www.eikas.no

