Hurtigrenovering.no
- din totalleverandør når du vil gjøre endringer i ditt hjem

Vårt motto «Til avtalt tid, pris og kvalitet»

a Gratis befaring i ditt hjem

a Høyt servicenivå

a Egen prosjektleder som koordinerer hele prosjektet
for deg

a Konkurransedyktige priser på tjenester og materiell

a Høy kompetanse og kvalitet i alle ledd
a Erfarne fagfolk med mesterbrev i sentrale
prosjektroller

a En leverandør som står ved din side til oppussingsprosjektet er helt ferdig!
a Garanti og sluttdokumentasjon

Kontakt oss for en hyggelig boligprat
John Fredrik Bråthen
Daglig leder / salg
Tlf.: (+47) 415 20 000
E-post: jf@hurtigrenovering.no

Tommy Solberg Bråthen
Økonomi / salg
Tlf.: (+47) 932 32 900
E-post: tommy@hurtigrenovering.no

Vi får hele jobben gjort
PROSJEKTLEDER PÅ ALLE
PROSJEKT

HØY TVERRFAGLIG
KOMPETANSE

Våre erfarne og dyktige prosjektledere koordinerer alle som jobber
i prosjektet uavhengig av om det er
rørleggere, elektrikere, snekkere,
murere, flisleggere, membranleggere eller leverandører av utstyr til
din bolig. Alle våre prosjektledere er
utdannede Mestere.

Prosjektlederne disponerer til enhver
tid den tverrfaglige kompetanse det
enkelte prosjekt behøver og sørger
for at prosjektet blir levert til den tid,
den pris og den kvalitet som er avtalt.
For Hurtigrenovering.no er det helt
avgjørende at alle prosjekter ledes av
en prosjektleder.

ERFAREN LEVERANDØR
For deg betyr det at du unngår unødvendige kostnader, tidsbruk og at ditt
hjem er i trygge hender.
Hurtigrenovering.no har lang erfaring
med nybygg, tilbygg, renovering og
leverer alt av arbeid innvendig og
utvendig.

Baderommet – din egen private oase

Nytt bad - trygt, raskt og rimelig
10 ÅRS TETT BAD GARANTI

VI KAN BAD!

VI VIRKELIGGJØR DIN VISJON

En bolig blir vurdert i forhold til kvalitet
på badet og en av husets største
investeringene ligger nettopp i dette
rommet. Her er det først og fremst
byggteknisk kvalitet som gjelder.

Hurtigrenovering.no totalrenoverer
årlig over 150 bad. Vi kan bad!
Gjennomsnittlig leveringstid på et
bad er 3 – 4 uker. I de aller fleste
tilfeller blir badet revet og bygget opp
fra bunn slik at alle flater tilfredsstiller krav til våtrom. Vi tar ansvaret
for hele prosjektet fra start til slutt!

Badet er stedet vi både starter og
avslutter dagen. Et bad skal være
varmt, funksjonelt og lekkert. Et sted
vi trives og stolt viser frem til våre
gjester.

Som en av svært få leverandører har
Hurtigrenovering.no 10 års tett bad
garanti på alle bad!

Våre erfarne medarbeidere hjelper
deg med å designe din baderomsvisjon!

Vaskerommet

– drømmer kan bli virkelighet

Alle foto: JKE Design

Mer enn et oppbevaringssted for vaskemaskin
og skittent tøy
DET EFFEKTIVE ROMMET
Et fint, trygt og funksjonelt vaskerom
blir fort tatt for gitt når man allerede
har det og er et stort savn når man
ikke har det.
Nye smarte løsninger kommer hele
tiden på markedet, løsninger som
gjør din og din families hverdag
enklere og mer effektiv.

LA DØREN STÅ OPPE OG INVITER
INN
Et vaskerom trenger ikke å være
et lite rotete rom hvor man helst vil
lukke døren. Dette er et rom vi bruker
mye tid i og et lekkert og innbydende
vaskerom trenger ikke koste mer enn
et som bare er funksjonelt.
Hvorfor ikke utvide bruksområdet
og f.eks la vaskerommet også bli et
hobbyrom for barna?

DET ER LOV Å DRØMME
Hurtigrenovering.no hjelper deg å
virkeliggjøre dine drømmer for ditt
nye vaskerom. Bruk vår erfaring og
kunnskap om nye praktiske løsninger
og ikke minst alternative bruksområder.

FORNYELSE
AV BADET

Flisekompaniet er hovedleverandør av flis
og tilbehør til Hurtigrenovering.
Ta kontakt med vår butikk og gjør en avtale.
Vi hjelper deg med tilvalgsmulighetene.
BILLINGSTAD
Billingstadsletta 18
Tlf: 66 84 84 81

LØRENSKOG SKÅRER
Skårersletta 60 v/Triaden
Tlf: 67 97 73 04

OSLO SKØYEN
Hoffsveien 9
Tlf: 22 51 94 00

DRAMMEN
Bj. Bjørnsonsgt. 86-92
Tlf: 32 80 08 06

OSLO ALNABRU
Strømsveien 200
Tlf: 22 64 24 30

SKI
Åsveien 3
Tlf: 64 85 95 06

Din lokale rørlegger

Asker, Bærum, Oslo og Drammen

Hverdager 07.00 til 17.00

923 00 000

post@sofienbergror.no

www.sofienbergror.no

• BAD / VASKEROM

• VARMEANLEGG

• KJØKKEN

• VANNRENSING

• LEKKASJESIKRING

• VARMEPUMPER

• SANITÆRANLEGG

• INNVENDIG/UTVENDIG
RØROPPLEGG
• INNREDNING OG VVS
UTSTYR

• VARMTVANNSBEREDER

Ring oss for en uforpliktende befaring

Kjøkkenet

Alle foto: JKE Design

– husets hjerte og det nye allrommet

DET NYE ALLROMMET

DITT DRØMMEKJØKKEN

GARANTI PÅ LEVERINGSTID

Et nytt eller oppgadert kjøkken er
på linje med badet en av de største
investeringene vi gjør i våre hjem. Vi
bruker mer og mer tid på kjøkkenet
som for mange er hjemmets nye allrom og møtested. Her spiser vi, lager
mat, gjør lekser, leser, spiller, prater,
underholder, jobber og ikke minst er
sammen. Ofte alt på en gang

Det finnes mange ulike tilbydere av
kjøkkeninnredning og hvitevarer, fra
det enkleste til det aller mest
eksklusive. Mulighetsrommet er
stort og vi hjelper deg gjennom hele
prosessen.

Når du benytter deg av
Hurtigrenovering.no, kan du trygt
reise bort eller være på jobben i
oppussingsfasen. Vi planlegger,
koordinerer og sørger for at alle
involverte håndverkere kommer inn
til riktig tid. Med garantert leveringstid er ditt nye drømmekjøkken innen
rekkevidde!

Totalrenovering
– investeringer til glede for flere generasjoner
Analyser av kjøpekraft gjennomført
siden 1957, viser at nordmenn stabilt
investerer mest på hjem og bolig.
Til tross for prosentvis nedgang på
områder som mat og drikke er det
forventet at vi fortsetter å bruke mer
og mer tid og penger på våre hjem.
Globale trender knyttet til gjenbruk,
varighet og kvalitet som følge av
blant annet miljøutviklingen – gjør at
vi mer enn noen gang investerer i
rammeverk, struktur og flater.

En bolig skal være av høy kvalitet,
kreve lite fra miljøet, være enkel å
vedlikeholde og ha solide og varige
overflater.
Våre hjem er vår trygge base - funksjonelle, effektive og innbyggende.
Et sted vi underholder oss selv og
alle våre kjære. Skapt som en
refleksjon av oss selv.
En totalrenovering eller større
ombygging av en bolig er et krevende
prosjekt. De aller færreste har tid,
økonomi eller kompetanse til å være
fulltids prosjektleder i sitt eget
byggeprosjekt.

Hurtigrenovering.no har dedikerte og
erfarne byggmestere, fagfolk og
prosjektledere i alle større prosjekt.
Det er en del av vår arbeidsprosess
og grunnlaget for vår filosofi «til
riktig kvalitet, pris og tid».
Ta kontakt for en hyggelig boligprat!
John Fredrik Bråthen
Daglig leder / salg
Tlf: (+47) 415 20 000
E-post: jf@hurtigrenovering.no

Sofienberg Elektro AS er en kvalitetsbevisst og fleksibel elektroentreprenør med
bred fagkunnskap og dyktige medarbeidere. Gjennom årene har vi arbeidet bevisst
med å forstå og etterkomme kundens ønsker og behov. Vi har i dag mange faste
kunder både innen nærings- og privatmarkedet, og vårt mål er alltid å inngå
langsiktige samarbeidsforhold og gode relasjoner.
Våre elektrikere er autoriserte og med godkjente fagbrev. I tillegg er vi NELFOmedlem, noe som sikrer deg trygghet og kvalitet fra A til Å. Vår prosjekteringserfaring gjør at vi kan levere alt fra eneboliger til komplette løsninger for
næringsbygg, barnehager, skoler og annet.
Uforpliktende befaring
Våre ansatte sitter på bred og grundig erfaring innen alt fra ulike gulvvarmeløsninger til belysning, elektriske styresystemer (smarthus), el-kontroll og generelle
elektrotjenester.
Sofienberg Elektro utfører et lang rekke tjenester innen tradisjonelle elektro,
rehabilitering og kontroll, både for det offentlige, for næring og for privatpersoner.
Vi utfører gjerne uforpliktende befaring, og våre ansatte bistår gjerne med tips,
idéer og innspill slik at sluttresultatet blir best mulig.

SOFIENBERG ELEKTRO
Alf Kristoffersens vei 11, 1396 Billingstad I Tlf.: 22 72 00 00 I post@sofienbergelektro.no I www.sofienbergelektro.no

Velkommen til en hyggelig handel
www.tarraldsen.no
3855 Treungen
Tlf. 35 04 88 80

optimera.no

HELT NYE PEUGEOT PARTNER
SMART VALG. SMARTE LØSNINGER.
Nye PARTNER MESTER fra kr 169.900,- eks mva
• Lastelengde inntil 3,25 meter
• Touchscreen med DAB+
• EURO 6-motorer
• 3 seter
• To skyvedører
• Ryggesensor

PARTNER MESTER HAR FØLGENDE UTSTYR:
Manuelt klimaanlegg • 3 seter • DAB+ med Touchscreen og Bluetooth • ESP • Lakkerte fangere, lister og speil
Innfellbare speil • LED-lys • Skinnratt • Ryggesensor • Cruise control • LED-lys og matte i varerom, m.m.

GARANTI 5 ÅR/200.000 KM. Forbruk blandet kjøring fra 0,41 l/mil.CO2-utslipp fra 108 g/km. Forbehold om trykkfeil. Bildet er illustrasjonsfoto, utstyr kan avvike. Importør Bertel O. Steen AS.

Bertel O. Steen Telemark Bedriftsveien 120, Skien, Tlf.: 35 50 90 00

John Fredrik Bråthen
Daglig leder / salg
Tlf.: (+47) 415 20 000
E-post: jf@hurtigrenovering.no

Tommy Solberg Bråthen
Økonomi / salg
Tlf.: (+47) 932 32 900
E-post: tommy@hurtigrenovering.no

www.hurtigrenovering.no markedsføres av Sofienberg Bygg AS
Alf Kristoffersens vei 11, 1396 Billingstad I Telefon: 41 52 00 00 I post@hurtigrenovering.no I www.hurtigrenovering.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 102150 • www.jsnorge.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 102150 • www.jsnorge.no

Kontakt oss for en hyggelig boligprat
og et uforpliktende tilbud.
Vi kommer gjerne hjem til deg på befaring!

