Fra drøm til virkelighet
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Lang erfaring i å
forvandle drøm
til virkelighet
Ålesund Hus hjelper deg med boligdrømmen. Har du
planer om ny bolig eller tenker du å bygge om eller
rehabilitere din bolig så ta kontakt med oss. Vi har lang
erfaring med bolig bygging her på Nord-Vestlandet.
Ålesund Hus har kontor på Ellingsøya.
Med mer enn 40 års erfaring i bransjen kan du som
kunde være trygg på at du får en profesjonell og
kompetent leverandør. Ålesund Hus ønsker å levere et
hjem med lang levetid – som både du som kunde er
fornøyd med og vi som leverandør er stolt av.

TOTALLEVERANDØR AV KVALITET
Ålesund Hus har ansatte med høy kompetanse og lang
erfaring med boligbygging og kan ta hånd om deler,
eller hele byggprosessen fra A-Å. Vi har siden
oppstarten jobbet for å utvikle et godt samarbeid med
våre underleverandører. Vi tilknytter oss kun
leverandører med høy kompetanse innenfor sitt fag.
GODKJENT
Vi har nødvendige
godkjenninger
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Arnt Erik, Erling og Ove.
Pieter og Stian

Vår beste ressurs
Våre ansatte har lang erfaring og stor kompetanse innen boligbygging.
Vi vil følge deg trygt fra A til Å helt til du står med nøkkelen i hånda.
Ved å benytte oss vet du at du har dedikerte mennesker med lokalkunnskap som ivrer for at du som kunde skal bli fornøyd. Ved å ha de
rette folkene til de rette oppgavene oppnår vi det beste resultatet for
deg som kunde.
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Frittstående
boligleverandør
Ålesund Hus AS ble etablert i 2003 og fremstår i dag
som en frittstående bolig leverandør med et nært
samarbeid med nøye utvalgte aktører lokalt. Vi har
tilknyttet oss seriøse leverandører med den beste
kompetanse i sitt fagområde her lokalt. Vi får på denne
måten utnytte den lokale kompetansen og ekspertisen
som finnes i vårt område.
Hos Ålesund Hus AS finner du mer enn 40 Års erfaring.
40 års erfaring med å sette kunden i fokus med å levere
kvalitet.

„

Vel vitende om at det produktet som overleveres våre
kunder skal bli stående i mange år fremover. Det er vår
plikt å levere et så godt produkt som overhode mulig. Et
produkt som våre kunder er fornøyd med, og samtidig
et produkt som vi som bedrift kan være stolt av. Alle
våre oppdrag blir utført med respekt for våre kunders
ønsker og forventninger. Våre kunder skal kunne sette
krav til kvalitet i arbeidet vi utfører, og også til at byggestart og overlevering skjer til avtalt tid. Våre kunder skal
være trygge på at det endelige produktet er av beste
kvalitet – helt ned til minste detalj.

Vår styrke er at vi kan komme kunden
i møte med skreddersydde løsninger
akkurat slik de ønsker til konkurransedyktige priser!
Sonja Skoge,
Eier

Erling Blindheimsvik,
Daglig leder og eier
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Hva kan Ålesund
Hus hjelpe deg med?
Vi hjelper deg med å realisere din boligdrøm. Med vår ekspertise og dine tanker
og ideer finner vi sammen løsningen som
passer for akkurat dere. Vi tilbyr skreddersydde løsninger og spesialdesignede hus
som er tilpasset ditt behov og din tomt.
Trenger du å få gjort noe med ditt
eksisterende hus, som ombygging,
rehabilitering, påbygg eller skifte av tak
og vinduer – kan vi hjelpe deg.
Med eget tegnekontor kan vi i samarbeid
med deg som kunde, skissere og tegne
opp din drømmebolig. I tillegg har vi et
velfungerende samarbeid med arkitektkontor i Ålesund.

Vi tar gjerne diskusjonen rundt kjøkkenbordet hjemme hos dere.
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Spesial design!
Med utgangspunkt i tomta setter vi oss ned sammen
med dere for å definere deres behov. Sammen
kommer vi frem til løsninger som passer for dere og
deres økonomiske rammer. Når tegninger er godkjent,
setter vi opp detaljert pristilbud med økonomisk plan for
hele prosjektet. Dere vil da ha god oversikt over totale
kostnader.

Spesialdesignet bolig i funkis stil

„
Å bygge hus er en stor og viktig
investering, og da er det avgjørende å
ha gode folk til å gjøre jobben.
For oss har Ålesund Hus gitt oss den
tryggheten, kvaliteten og oppfølgingen
som vi trengte. I tillegg er de alltid
serviceinnstilte og hyggelige. Vi gir
dem våre varmeste anbefalinger!

Grethe og Oskar
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InspirasjonModerne

HagestueFunkis
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Fra drøm til virkelighet
Her viser vi et eksempel på en spesial designet bolig
der vi i god dialog med kunde har fått være med på å
realisere en boligdrøm! Kunde har her valgt åpne og
luftige løsninger med store vindusflater og god
takhøyde innvendig. En luftig og flott hall møter deg i
det du kommer inn i boligen. Åpen stue/kjøkken del
med store vindusflater og høyt under taket gir et lyst og
Åpen og luftig løsning

luftig inntrykk, og fremhever den fantastiske utsikten.
Gjennom en stor skyvedør fra stue/kjøkken kommer du
ut på en romslig balkong med egen trapp ned til hage
og uteområde.
Et produkt som vår kunde er fornøyd med, og samtidig
et produkt som vi som bedrift kan være stolt av !

„
Vi er veldig fornøyd med
Ålesund Hus og byggeprosessen. Vi hadde mange
ønsker som dere i Ålesund Hus
hjalp oss å realisere, samt gi
realistiske forventninger på
hva som er mulig. Det var et
godt samarbeid både når vi
fikk tegnet drømmehuset og
under hele byggeprosessen.
Også veldig fornøyd med at
dere alltid har vært lett å få tak
i og lett å snakke med. Dere
har vært veldig serviceinnstilt
under hele prosessen.

Ellen og Magnus

Luftig hall og inngangsparti
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Rehabilitering
og ombygging
Noen ganger er det mulig å gjøre gråstein om til gull.
En enebolig fra 1960-tallet til et moderne praktbygg
som er energivennlig og oppdatert på alle måter.
Før ombygging

Etter ombygging

„
Strålende levert ombygging av
Ålesund Hus! Et vellykket prosjekt
fra A-Å!
Fornøyd kunder
Asgeir og Anita
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Ny loftetasje

Ny åpen løsning
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Skoge Eiendom
Skoge Eiendom AS ble etablert i 2006 og har samme
eiere som Ålesund Hus AS.

Kontakt oss for mer info om våre tomter og
nøkkelferdige boliger.

Skoge Eiendom utvikler nye tomteområder og
nøkkelferdige boliger. Skoge Eiendom tilbyr også
byggeklare tomter.

• Utvikling tomteområder
• Byggeklare tomter
• Nøkkelferdige boliger

Sandvika

Korsneset
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Takk til våre
samarbeidspartnere!

Betong, mur og pussarbeid
Vasstrandvn.71, 6011 Ålesund • Tlf. 926 86 595
E-post: post@longvas.no • www.longvas.no

Tlf. 480 21 449 • E-post: post@hugbetong.no

Kjøkkenleverandør er
Norema Kjøkkenstudio
Ålesund

Norema Kjøkkenstudio Ålesund

Vindgårdskiftet, Daaevegen 2. Tlf: 61 31 87 60

Side 14

Blikkenslagertjenester
Sertifisering – Service
På gaffeltruck og
gravemaskiner

Lønnsomhet er ikke magi det er hardt arbeid og riktig verktøy!
holte
www.holte.no
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PLAN OG ARKITEKTUR
BYGGTEKNIKK OG PROSJEKTSTYRING
TAKST

Klaus Nilsens Gata 6, 6003 Ålesund • Tlf. 70 10 33 33
www.hth.no

Tlf. 97 48 99 87 // firmapost@oseing.no // www.oseing.no

Forhandler av arbeidsklær, vernesko, verneutstyr og profilklær på Sunnmøre,
med stort lagerført utvalg i butikk i Ålesund. Profilering av plagg gjør vi mens du venter.
Vi leverer kvalitet, komfort og design – ta kontakt for en god dialog!

Pb 8204, Spjelkavik, 6022 Ålesund • Tlf. 905 72 950
E-post: trond@malerb.no

Nor Tekstil AS avd JobbPartner Ålesund
Langelandsveien 12, 6010 Ålesund
butikk.aalesund@nortekstil.no | Telefon: 916 55 945

I hele 70 år har Sigdal levert norske
kvalitetskjøkken.
Vi leverer skreddersydde kjøkken i akkurat den stilen
og fargen du ønsker!

www.sigdal.com
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Bilde (JS)
Tlf. 70 18 20 29 • valderoy@comfort.no

{XXX}

E-post: post@vestlandstak.no • www.vestlandstak.no

Det tryggeste valget

ÅLESUND
Ålesund: Tlf.: 46 95 90 00 / Vestre Olsvikveg 23 / 6022 Ålesund.
Åpn.tider: Man-fre: 7 - 17 / lør 9 - 14
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Kontakt oss
Ålesund Hus AS
Ellingsøyvegen 330. 6057 Ellingsøy
Telefon: 70 18 36 99 / 958 27 380
Epost: post@aalesundhus.no
www.aalesundhus.no
Følg oss på Facebook
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