MONTASJE INN I FREMTIDEN

På slutten av året 2010 kjøpte Investera AS opp Lund Strømmen Bygg og Eiendom AS, og skiftet
navnet til Montera AS. Denne dagen markerer starten med å bygge Norges største monterings
selskap. Da selskapet nærmer seg 10-årsjubileum (2020), så er det tid for å reflektere over hvor
dan reisen har vært så langt og hva fremtiden vil bringe.
Montera har på den korte tiden (siden 2010) etablert seg i hele Norge. Montera har også gått fra 5
millioner i omsetning til 140 millioner i 2017. Denne utviklingen har vært mulig takket være stor
tillit fra samarbeidspartnere over hele landet. Det er fokus på kvalitet, trygghet, kundeservice og å
ha det gøy på jobben som har muliggjort denne reisen.
Hva så med de neste 10 årene?
Montera ønsker selvsagt å opprettholde og utvikle sin unike posisjon i Norge når det kommer til
montering. Vi er i dag Norges største monteringsselskap og ønsker også å være dette i fremtiden.
Da må vi jobbe hver dag med å utvikle selskapet på de rette områdene.
Ut fra dette perspektivet så satser selskapet veldig på digitalisering. Montera skal ha de beste
løsningene som medfører at vi er konkurransedyktige på pris og innovative ovenfor våre
samarbeidspartnere.
Montera vil også de neste årene satse stort på miljø. Fremtiden til vår planet avhenger at alle tar
miljø på alvor og Montera vil bidra på dette området. Bærekraftig avfallshåndtering og satsning på
miljøvennlige biler er en liten del av dette. De firmaene som tydeliggjør at de satser på miljøet og
utarbeider en miljøvennlig profil vil lykkes fremover.
Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere for tilliten de har gitt
oss og samtidig ønske nye samarbeidspartnere velkommen til Montera.

Vennlig hilsen
Tord Fleime
Daglig leder
Montera AS

Montera er Norges største monteringsselskap, for mange
kjent fra TV2-programmet “Tid for hjem”. Som spesialister på
montering av kjøkken, garderober, møbler og innredning har
vi siden 2003 gjort oss bemerket i markedet.
Nå dekker vi som eneste monteringsforetak hele landet, og
det er veldig gledelig for oss å se at stadig nye kunder – både
private og fra næringslivet – roser kompetansen og service
innstillingen vår.
ALLE LØSNINGER, ALLTID NØYAKTIG
Montering av alle typer møbler, innredning og kjøkkenløsninger krever grundighet og presisjon. Inventaret skal ha
lengst mulig levetid og høyest mulig brukskvalitet.
Som betrodd servicepartner for IKEA, Elkjøp og POWER, og
med monteringserfaring fra store leverandører som HTH,
Kvik, Sigdal, Drømmekjøkken og mange flere, er vi et naturlig
valg for både borettslag, næringsbygg og private hjem.

ANERKJENNELSE FOR OSS, TRYGGHET FOR DEG
Montera har sentral godkjenning og er StartBANK-godkjent.
Det betyr at vi oppfyller et sett kriterier som er utarbeidet
for å sikre kvaliteten på ulike tjenesteleverandører.
For oss er det en av flere hyggelige bekreftelser på at nøyak
tighet og fagkompetanse gir resultater, og for deg som kunde
en ekstra garanti for skikkelig arbeid i alle ledd av prosessen.

HISTORIEN TIL MONTERA

2003:

Firmaet ble etablert som Lund Strømmen Bygg og Eiendom AS.

2010:

Investera AS (eid av Tord Fleime) kjøpte selskapet sent i 2010.

2011:

Navnet ble endret til Montera AS.

2009-2014:

Montera var en servicepartner for IKEA i Bergen.

2014:

Montera ble servicepartner for IKEA i Stavanger og Trondheim.

2015:

Montera ble servicepartner for IKEA i Tromsø.

2015:

Montera ble servicepartner for IKEA i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

2016:

Montera ble servicepartner for IKEA i Ålesund, Ringsaker, og Sørlandet.

2016:

Montera ble servicepartner for Power i hele Norge

2017:

Montera ble servicepartner for Elkjøp fra Trøndelag og nordover

2018:

Montera ble servicepartner for Elkjøp i hele Norge.

VÅRE TJENESTER
Montering er en naturlig og avgjørende del av bygg
innredning i stort og smått. Montera skal uansett prosjekt
størrelse være en foretrukket partner, gjerne med fullt
prosjektansvar. Og det gjelder på ingen måte kun de store
oppgavene.
Kanskje ønsker du rett og slett å få montert en ny
flatskjerm på veggen hjemme? Eller hjelp til å få
soverommets nye garderobeløsning på plass, gjerne med
bortkjøring av det gamle? Det å overlate hele prosessen til
oss er ikke bare økonomisk, men sikrer også riktig flyt og
forebygger unødige forsinkelser.
Det skyldes at vi om ønskelig leverer komplette tjenester
fra rørlegger til elektriker og flislegger, slik at monterings
jobben blir en totalleveranse.

Vi har en rikholdig tjenestemeny, og jobber blant annet med:
• Kjøkkenløsninger
• Garderober
• Baderom
• Møbelmontering
• Hvitevarer og opplegg, for eksempel vaskemaskin
• TV-montering
• Håndverk
• Riving og bortkjøring
Fordi vi bokstavelig talt jobber med alt innen montering, kan
du trygt legge fra deg alle bekymringer om
komplisert skruing og frustrerende oppgaver.

KJØKKENMONTERING
Få rom i huset stiller så store krav til forskrifter og presisjon som kjøkke
net. Både vann, strøm og tilpasning av innredning skal gå opp i en høyere
enhet, og det er viktig at alt sitter som det skal før bruk.
Når du overlater alt dette til oss, kan du med verdens beste
samvittighet ta kjøkkenet ditt i bruk uten å behøve å bekymre deg for
mulige feil eller mangler. Vi forlater aldri jobben før den er til
fingerspissene fullført og testet.
Fordi vi kjenner kompetansen til medarbeiderne våre, gir vi uten
forbehold fem års garanti på jobbene som utføres. Å overholde avtaler på
både pris og tid er en selvfølge for oss, enten det gjelder en mindre jobb i
bolig eller et stort prosjekt for proffkunder.

MØBELMONTERING
Vi har alle vært der; store, tunge møbler, gjerne
flatpakket, er endelig i hus. Nå gjenstår det bare å
få dem satt sammen med millimeterpresisjon og på
en måte som gjør at levetiden blir lengst mulig. En
stor jobb som kan ta motet fra de fleste!
For oss er dette hverdag, og det finnes ingenting
vi ikke kan løse. Kanskje haster det å få møblert
den nye utleiedelen i kjellerstua, eller å få ferdig
kontorinnredningen til de nye medarbeiderne før de
kommer på mandag?
Da er det godt å vite at du bare kan plukke opp
telefonen og snakke med oss. Vi kjenner
utfordringene, og har både verktøyet og kunn
skapen som skal til for å fikse oppgavene raskt og
smidig.

BADEROM
Mange frykter å ta fatt på baderommet. Noen utsetter
oppussingen i det lengste, kanskje til og med for lenge, mens
andre lander på lite tilfredsstillende løsninger fordi de krever
minimal innsats.
Vi vil gjerne høre hva slags bad du egentlig ønsker deg, og bru
ker det som utgangspunkt. Badet er viktig i enhver bolig, og vi
i Montera har svært bred erfaring med våtromsarbeid. Derfor
kobler vi inn rørleggere og andre fagfolk allerede fra start, og
avstemmer dermed alle oppgaver som skal løses.
På den måten får du ikke bare en forskriftsmessig og
veldokumentert løsning, men du spares også for unødige og
fordyrende mellomledd og forsinkelser.
Snakk med oss om behovene dine; vi vet hva som skal til.

GARDEROBEN
Det er selvfølgelig ikke noe galt i å gjøre ting selv, men når
det gjelder garderobeløsninger er det viktig å huske at vi her
snakker om millimetere, levetid og bruksvennlighet.
Den dagen en front løsner, en skuff blir treg på grunn av en
skjevhet eller en skinne stopper skyvedøra, kan gleden ved
noe nytt fort gli over i frustrasjon og lite tilfredsstillende
nødløsninger.
Den enkleste måten å unngå alt dette på er å legge alt i fag
folks hender. I Montera har vi ikke bare innarbeidet rutiner
for plettfri montering og tilpasning, men også transport,
rydding og bortkjøring av gamle innredninger.

Vi synes ikke du skal kreve mindre enn å komme til fiks ferdig
løsning som alle kan leve med, der du slipper å tenke på
annet enn hyggen ved å bruke din nye løsning.
Snakk med oss på forhånd, og la oss gjerne høre om du har
egne tanker eller idéer. Kanskje vil du se på
muligheten for å lage et garderoberom, bytte skyvedørs
fronter eller finne en smart belysningsløsning for det du
allerede har?
Vi har både rådene og løsningsforslagene for deg.

RØRLEGGER
Rørleggertjenester trenger neppe noen
videre introduksjon. Dette er faget som
sikrer at hjemmet eller næringsbygget
fungerer som det skal.
Kravene til utførelse og dokumentasjon
er mange, og det samme er de ulike
smarte løsningene du kan velge i akku
rat ditt tilfelle.
I Montera stiller vi med de beste på sitt
felt – suverene samarbeidspartnere som
virkelig kan faget.
Som i alle andre sammenhenger der
Montera er på oppdraget, skal du kunne
sove ekstra godt om natten når du vet at
både store og små rørleggertjenester er
organisert, utført og godkjent av oss.

ELEKTRIKER
I Norge er det svært strenge – og helt nødvendige –
regler for hva du selv kan gjøre når det gjelder arbeid med
elektriske installasjoner. Det skal aldri være tvil om at alt er
utført og kontrollert av kun de beste fagfolkene.
Det betyr at du som bolig- eller prosjekteier ønsker å få inn
gode elektrikere fra start, uansett oppgave.

Når du bruker Montera får du ikke bare gode
elektrikere og riktig dokumentasjon, men også løsnings
forslag som tilfører akkurat ditt hjem eller ditt bygg det lille
ekstra. Å involvere elektriker fra oss når du likevel trenger
proff montering, gjør at du på en unik måte kan få integrert
akkurat de løsningene som passer i ditt prosjekt.

SNEKKER / TØMRER
Montering er mye mer enn riktig skrue på riktig sted.
For å finne de optimale løsningene vil det ofte være behov for
noen som behersker bygging og tilpasning av ulike materi
aler.
Med en dyktig snekker eller tømrer på laget er du sikret
metodebruk som gir grundighet i bunnen. Sammen med
våre øvrige fagfolk utfører snekkeren alt fra påbygg, nybygg,
restaurering og tilpasning.

Alt du behøver å gjøre, er å se at det hele tar form.
Moderne håndverkere er vant til å fordele og samkjøre opp
gaver slik at sluttproduktet blir det best tenkelige, og i slike
sammenhenger er snekkere fra Montera en essensiell brikke
i nettopp ditt prosjekt.

REFERANSER

Ny barneavdeling på Haukeland universitetsykehus
Stavanger universitetssjukehus
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nye Ørlandet flyplass
Voss videregående skole
Nye Voss gymnas
Amalie Skram videregående skole i Bergen
Høyskolen i Bergen
Ny terminal på Flesland flyplass
St. Elisabeths hospital
Persaunet i Trondheim
Mellomveien 33 i Tromsø
Horisont (montasjer i leilighetene over kjøpesenteret) i Bergen

– Riktig verktøy er
halve jobben...
La Skarbøvig AS bli en del av din verktøykasse slik
vi er for Montera.Vi har advokater med spesialkompetanse innen de fleste rettsområder og har
klienter fra hele landet.

Tlf. 40 19 19 00
post@skarbovig.no
www.skarbovig.no

Bullshit!
Lei av kundens unnskyldninger?
Invoice Inkasso AS tar seg av jakten på
pengene dine!
Det er raskt, effektivt og kostnadsfritt.

Ring 40 19 19 00

TAKK TIL VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Elektro Partner AS er totalleverandør av
svak- og sterkstrøminstallasjoner

etbl.1962

Bønesstranden 94, 5155 Bønes • Tlf. 41 20 79 93
E-post: trond@elektropartner.as
www.elektropartner.as

Tjenester:
Møbeltapetsering • Møbelsnekker • Bil og båtinteriør • Møbelmontering

Mobil: 463 83 791 • E-post: lapes@lapes.no • www.lapes.no

vi snakkes hos LAPES!

Strandgaten 11, 4307 Sandnes • E-post: post@rorleggertorgersen.no • Tlf. 51 66 12 15

Nybygg • Rehab • Kjøkken
Tlf: 480 58 800
E-post: post@globalhus.no

www.globalhus.no

Trenger du rørlegger?
Best å ringe noen
du stoler på!
Midbøe er et av stavangerregionens største og ledende rørleggerfirma. Vi har levert små
og store rørleggertjenester til privatpersoner, bedrifter og det offentlige siden 1954.
Hos oss får du god hjelp av flinke fagfolk.

Midbøestandard
•
•
•
•
•
•

Ringer du 51827280, svarer vi innen 30 sekunder.
Sentralbordet vårt er fagbetjent.
Ved nødssituasjoner er vi på vei til deg innen 30 minutter.
Ved mindre oppdrag er vi på vei i løpet av 1-3 dager.
Vakttelefonen vår er døgnåpen.
Vi lover deg rett mann på rett plass til rett tid.

midboe.no

51827280

www.nbbgroup.no

NBB AS er et byggfirma med hovedkontor
i Kristiansand og avdelingskontor i Bergen.
Vi utfører alt innen bygging av enebolig, leilighetsbygg,
fritidsbolig og renovering.
Gjennom våre samarbeidspartnere leverer vi tjenester
som rør, elektro, fliser og maling. Dette gjør at kunden får
kun en person å forholde seg til i byggeprosessen

Kristiansand: Tom Hovet, daglig leder // Østre Strandgate 12 A, 4610 Kristiansand // Tlf. 948 20 147 // E-post: tom@nbbgroup.no
Hordaland: Thomas Milde, avdelingsleder // Storebotn 70 5309 Kleppestø // Tlf. 919 04 403// E-post: thomas@nbbgroup.no

Vi utfører oppdragene
i Trøndelag
Tlf. 95 48 00 00 • www.proffelektro.no

Fjøsangerveien 70 A, 5068 Bergen
Tlf. 55 29 64 87 • E-post:info@lindqvist.no • www.lindqvist.no

Sagbladspesialisten i Bergen
Vi har det meste innen:
Hullsager • Handsirkel sagblad • Kapp- og slisseblader • Diamantblader
Diamant slipekopper • Multisagblader
Lim og fug • Festemateriell
Samt elektroverktøy fra Bosch og Makita

Europas mest solgte varebiler!
Nå er utvalget komplett. Skal du ha
en liten bil, stor, med plan eller skap.
Ford varebiler tilbyr det du trenger.
Nå også med firehjulstrekk

Vi tilbyr:

Finansiering-Service og
vedlikehold- forsikring
Smart repair- dekor
-innredning - Bilutleie

Din Ford forhandler på Sørlandet
Kristiansand - Mandal
www.bayauto.no tlf. 38 10 76 00

Malermester • Gulvbelegg/tepper
Malermester
• Gulvbelegg/tepper
Flytsparkling • Membranarbeider
Flytsparkling • Membranarbeider

Kristoffersen VVS AS er en totalleverandør innen rørleggerfaget.

Tlf. 38 00 21 90 • E-post: post@malco.no
Tlf. 38 00 21 90
• E-post: post@malco.no
www.malco.no

Kristoffersen VVS AS
Helldalsstølen 70, 5225 Nesttun • Tlf. 919 07 574
E-post: erik@kristoffersenvvs.no

Vi utfører arbeid som nybygg/påbygg, rehabilitering og service.
Vi har sentralgodkjenning tiltaksklasse 2 innen sanitæranlegg,
varme og kjøleanlegg.

www.malco.no

-

D
BUN

T R E P EN

-F

-

-E

N ES

D
BUN

Tlf: 913 00 893 • E-post: eirik.flisogmur@gmail.com
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NORSK
AKKREDITERING
QUAL 002

ISO 9001 SERTIFISERING BEDRIFT

Solid kompetanse og erfaring innen
flisearbeid og rehabilitering.
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www.haraldsvvs.no
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Østre Rosten 14, 7075 Tiller • Tlf. 72 89 81 11
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Sanitær • Varme og kjøling • Sprinkler
Servicearbeid • Spesialutstyr • Prosjekt
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Montera AS
Storebotn 70, 5309 Kleppestø
post@montera.no
915 04505

• 107057 • www.jsnorge.no

www.montera.no

