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SE VIDEOEN HER

BYGGET PÅ KVALITET
Byggmester Olstad AS har opparbeidet seg et godt renommé siden virksomheten
så dagens lys i Åmli i 1985. Fra å være en hovedsakelig lokal aktør, leverer vi i dag
byggtjenester over store deler av Sørlandet.
Høy standard gir trygghet
Grunnleggerne Øivind Olstad og Leif Lindtveit drev en solid og kvalitetsdyktig
bedrift i over 30 år, inntil generasjonsskiftet i 2017, hvor brødrene Ola Henrik
Olstad og Stian Olstad overtok driften. I dag som tidligere er vårt fremste fokus
å opprettholde den gode kvaliteten og de trygge arbeidsplassene i bedriften!
Vi er opptatt av å holde høy standard, og innehar sentral godkjenning og er
godkjent lærebedrift gjennom (OKAB). Slik bidrar vi til å gi kunnskap videre til
fremtidens håndverkere! Samarbeid gjør forskjellen.
Byggmester Olstad AS er forhandler av Mesterhus, og vi har i tillegg opparbeidet
oss en rekke pålitelige og nøye utvalgte samarbeidspartnere gjennom årene.
Det gir oss tryggheten på at vi sammen kan levere optimale resultater
– slik at du blir fornøyd!
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Byr på fleksibilitet
Vi har både ATV og snøscooter for
å kunne ta på oss oppdrag utenfor
fremkommelig vei. Store eller små
prosjekter langt inne på heia er ingen
hindring for oss! Helikopter leies også
hvis det skal fraktes store menger
materialer.

Besøk vårt utstillingsrom
På vårt lager og kontor kan
du komme for å se på utstillinger
av produkter og materialer.
Vi har et eget utstillingsrom for
å kunne vise alle valgmulighetene
som finnes på de forskjellig
produktene.
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Nybygg

FAGLIG FELLESSKAP
Byggmester Olstad er mangeårig medlem i Mesterhus.
Grunntanken i byggkjeden er å bygge kvalitetshus, reist
av lokale byggmestere, forankret i fagkunnskap og solid
håndverk gjennom hele byggeprosessen.
Gir deg valget
Mesterhus er i dag en av landets største bolig- og hyttebyggere, og Byggmester Olstad er en del av en stor kjede
med rundt 150 frittstående byggmesterfirmaer. Dette gir
oss mulighet til å tilby kundene både en romslig hus- og
hyttekatalog samtidig som vi gjennomfører skreddersydde
løsninger.
Alle som velger Mesterhus, skal føle seg trygge, fra første
møte til ferdig hus. Derfor er kjedens slagord
«Det blir som avtalt!»
Se vår huskatalog på www.mesterhus.no
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Nybygg

NYBYGG
Bærer du på en boligdrøm, er det store muligheter for at vi
kan hjelpe deg med å realisere den. Enten bygger vi ny bolig
på din egen tomt eller på tomt kjøpt hos oss.
Gjennom Mesterhus har vi samarbeid med dyktige arkitekter,
som kan tegne din boligdrøm. Du kan også velge mellom en
rekke ferdige tegninger, som kan tilpasses et hvert behov.
Når vi bygger ditt nybygg, er vi i dialog med deg hele veien,
slik at hvert eneste ønske blir hørt. Vi tenker på at bygget
skal vare i mange generasjoner fremover.
Vi tar hånd om deg og husdrømmen din
fra start til slutt, gjennom faser som:
• Behovsanalyse og plantegninger
• Tilbud og kontrakt
• Byggesøknad og oppstartsmøte
• Byggemøter
• Overlevering
Er du i tenkeboksen, i startfasen
eller har spørsmål rundt
en eventuell byggeprosess?
Ikke nøl med å ta kontakt!
Vi gir deg råd og veiledning underveis,
og kan blant annet hjelpe med:
• Tomtebefaring
• Valg av hus tilpasset behov og tomt
• Valg av arkitekt
• Økonomisk rådgivning
• Søknader

Proff 34 - Isolerer best
Glava Proff 34 isolerer bedre enn andre
standardprodukter. Faktisk har Proff 34
hele ni prosent bedre isolasjonsevne enn
det som ellers gjerne brukes i det norske
markedet (sammenlignet med A37).
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Hytter og fritidsboliger

HYTTER OG
FRITIDSBOLIGER
Å bygge hytte er en investering i livskvalitet,
og vi i Byggmester Olstad AS vet hvor viktig ditt
avslapningssted er for deg.
Vi er fleksible og klare for å skape ditt
ferieparadis hvor enn du måtte ønske.
Hillestadheia er blitt en stor del av vår portefølje,
hvor vi har satt opp en rekke hytter med fornøyde
hytteeiere og kvalitet i fokus.
Ta kontakt for en hyggelig hytteprat!

Leverandør
av kjøkken,
bad og garderobe

STUDIO SIGDAL AGDER
Tlf: 38 10 00 90
proff@studiosigdal-arendal.no
proff@studiosigdal-kristiansand.no
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Hillestadheia

GÅR DU MED
HYTTEPLANER?
Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre – enten du har
egne tegninger eller en hyttevariant fra vår katalog.
Vi har blant annet satt opp mange hytter på Hillestadheia,
som er nærmeste høyfjellsområdet til byene på Sørlandskysten
– kun 9 mil fra Kristiansand. Om vinteren kan du ta på skiene rett
utenfor hyttedøra – og ta en forfriskende skitur i ekte høyfjell.
Sommer og høst byr også på flotte naturopplevelser, og vi kan
vise til mange tilfredse kunder som har funnet sin plass her.
Vi kan bygge din fritidsbolig i både Agder og Telemark.
Vi står sammen med deg gjennom hele prosessen,
og skaper drømmehytta akkurat slik du vil ha den.
Hos oss står kvalitet alltid i fokus!

GRAVING OG FJELLSPRENGNING

Levering av masser og tomtearbeid.
4865 Åmli
Kontakt:
95 99 48 13
90 14 92 50
E-post:
olegunnar_89@
hotmail.com

Hytter og fritidsboliger

Stolt leverandør til Byggmester Olstad

Bergemoveien 40, 4886 Grimstad • Tlf. 37 25 82 82
E-post: felles.grimstad@xl-bygg.no • www.xl-bygg.no
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Bad

BAD
Våtromsinstallasjoner bør bare
utføres av rørleggere med riktig
kompetanse, og vi har gode
samarbeidspartnere som har alle
sertifiseringer som trengs for
å sikre et godt resultat!

Engenes 3 B, 4865 Åmli • Tlf. 37 08 13 58
www.aalandvvs.no

Mur, betong og støp

VI LEVERER ALLE
TJENESTER INNEN MUR,
BETONG OG FLIS.
Frolandsveien 4, 4847 Arendal
Tlf. 475 10 777 • agdermestermur.no
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Restaurering, renovering og oppussing

RESTAURERING OG
RENOVERING
Vi kan utføre alle typer restaurering og renovering, fra total
renovering til mindre tiltak som gjør boligen din mer moderne
og energieffektiv. Vi har egne tømrere og faste samarbeids
partnere innen mur, flislegging, maling, elektro og VVS.
Våre dyktige håndverkere kan blant annet bistå med:
• Befaring og rådgivning
• Utskiftning av takstein og lekter
• Omtekking/etterisolering av tak
• Etterisolering av yttervegger
• Utskiftning av ytterkledning
• Utskifting av vinduer
• Drenering, utbedring
og etterisolering av grunnmur
Innvendig oppussing
Vurderer du å gi hjemmet ditt
et løft innvendig?
Oppdraget trenger ikke være stort
for at du skal kunne kontakte oss.

Orion Elektro er et lite elektroinstallasjons firma med
tilholdssted i Froland.

Nidelvvegen 39, 4820 Froland • Telefon: 95 80 94 23
E-post: tja@orionelektro.no • orionelektro.no
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DØRER
- Din drømmedør, vår utfordring - Stilhistorisk - Branntett - Lydtett Tlf. 37 96 10 50
post@dorfabrikken.no
dorfabrikken.no

Med dører fra Dørfabrikken
Vatnestrøm kan vi levere
helt spesielle dører til deg.
Det kan være gjenskaping
av en gammel dør eller det
kan være spesielle ønsker
for design eller utseende.

Tilbygg

TILBYGG
Vi kan bistå deg når du har behov for et større og/eller mer
funksjonelt og moderne hus, enten vi snakker påbygg, tilbygg
eller en enklere oppgradering/modernisering. Vi har lang
erfaring innen dette fagområdet, og finner de tiltakene som
passer ditt hjem og dine behov best.

Noen som
kjenner deg
Hans Fredrik Tangen
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.: 38 17 07 40
Mob.: 90 97 97 97
E-post: hft@sor.no

sor.no

Du har kanskje kjent oss hele livet
– eller så har vi nettopp blitt kjent.
Uansett – vi er der du er.

Ellen Sofie Skansen
Autorisert finansiell rådgiver
Tlf.: 38 17 06 89
Mob.: 97 99 42 38
E-post: ess@sor.no

17

18

Næringsbygg

NÆRINGSBYGG OG
LANDBRUKSBYGG
Vi har med årene påtatt oss en rekke oppdrag for bedrifter,
barnehager og butikker i Åmli og omegn. Også fjøs/garasjer
innen landbruk er oppdrag vi har hatt flere av.
Vi bygger garasjer, haller, kontorer, bilverksteder m.m.
Våre samarbeidspartnere gir oss mulighet til å levere
næringsbygg fra idé til ferdig bygg.

Byggmester Olstad kjører Volkswagen

Vakttelfon 815 333 43

Gromstad Auto
Vesterveien 56, 4836 ARENDAL. | Tlf. 37 40 10 00
www.gromstad-auto.no
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34 - Isolerer best

34 isolerer bedre enn andre
odukter. Faktisk har Proff 34
ent bedre isolasjonsevne enn
ers gjerne brukes i det norske
sammenlignet med A37).

