Oppussing gjort enkelt.

Nytt navn.
Samme gode
service.
Andersen & Harestad AS ble etablert av
Ernst Torolf Andersen og Kåre Harestad,
men har nå byttet navn til Meik AS.
Andersen og Harestad har drevet håndverksfirma i over 40 år, og selv om navnet
nå er endret, vil du få den samme gode
servicen og det brede spekteret av
tjenester som før.
Meik tar ingen snarveier, er engasjerte og tar alle
kunder på alvor – store som små. Vårt omdømme
bygges ved å levere god kvalitet og kundeservice,
og vi er stolte av nettopp det vi kan levere til deg.
Vi har fagutdannede ansatte med lang erfaring som
kan hjelpe deg med gulvlegging, ildstedsmontering,
maleservice, mur og flis, solskjerming, tapetsering
og interiørkonsultasjon.
Alle vår ansatte er utstyrt med verktøy av topp kvalitet, som letter arbeidshverdagen til våre ansatte, og
gjør oppdraget tidseffektivt.
Du skal alltid være trygg på at du som kunde får rett
pris, og at vi kommer til avtalt tid. Vi tar oppdrag i
Stavanger og Sandnes-regionen samt i hele Ryfylke.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Din lokale totalleverandør

www.ncpverktoy.com

Forus
2

Et hav av løsninger
– våre interiørkonsulenter
hjelper deg
Når du skal pusse opp hjemme, er det uendelig
med muligheter, og du kan hente mye inspirasjon fra interiørmagasiner og på nett. Med all
denne informasjonen tilgjengelig kan det raskt
bli overveldende å skulle ta beslutninger. Hvor
skal man begynne? Hva bør man gjøre? Og ikke
minst, hvordan skal alt passe sammen?
Meik har egne interiørdesignere. De kan hjelpe
deg i studio eller komme på befaring hos deg.
Du vil få hjelp til å se løsninger du kanskje ikke
umiddelbart ser selv, og kan bistå med alt fra
enkel romplan til farge-, malings- og materialvalg.
Du vil få veiledning, slik at du kan gjøre jobben
selv fra A til Å, eller hjelp til selve utførelsen.
Våre dyktige medarbeidere har også kunnskap
om materialbruk i offentlige rom. Dette kan
innebære støy/demping, luminans/lysrefleksjon
og slitestyrker.

Besøk våre nettsider
www.meik.no for mer informasjon.
Få et pristilbud i dag!

SE VIDEOEN HER

Vi tegner fliseløsninger i 3D

www.flisekompaniet.no
Forusskogen 1, 4031 Stavanger

Jakob Askelandsvei 3, Sandnes fagflis.no
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Vi bygger og monterer
din nye peis.
Se for deg en kald og grå vinterdag, hvor du kan
sette deg foran peisen med en god bok. Roen
senker seg, og du får varmen i kroppen. Akkurat
dette kan du oppleve med et flott ildsted i huset.
Meik har egne ildstedseksperter som monterer ovner
og peisinnsatser etter ditt ønske.
Før ditt nye ildsted kan tas i bruk, må monteringen
kontrolleres og godkjennes. Med våre sertifiserte
fagmenn kan montøren utføre denne kontrollen.
Det betyr at du kan ta i bruk ditt nye ildsted allerede
samme dag monteringen er gjennomført, uansett om
du velger gass- eller vedfyring.
Meik har egne tegnere på peis, og kan mure opp
egen spesialbygd peis. Vi monterer også pizzaovner,
utepeis, stålpiper og ovner, lecapiper og rehabiliterer
eldre piper.
Så enkelt er det å få nytt ildsted hjemme:
• Bestem deg for hvilket ildsted du ønsker
• Kontakt oss og fortell oss hvilket du har valgt
• Vi henter i butikk, leverer og monterer i ditt hjem

Meik er sertifisert typemontør
for rehabilitering og nybygg.

Stolt totalleverandør av stålpipe, peis
og piperehabilitering til Meik AS

STÅLPIPE

PEIS

PIPEREHABILITERING

www.smartvarme.no
eksklusiv leverandør av
Eksklusive Tyske peisinnsatser
Tlf. 55 62 96 80 // E-post: proff@smartvarme.no
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Vi hjelper deg med
hele maleprosessen.
Meik tilbyr alt av tjenester innen malerfaget til private og næringskunder: innvendig maling, utvendig maling, sparkling, tapetsering, gulvbelegg og
oppussing av bad og våtrom.
Å friske opp med maling fornyer, forskjønner og
bevarer – det gir rom og utvendig fasade nytt liv.
Maling av rom og stue med den rette fargen, de
rette kombinasjonene, mønstre og detaljer kan
forandre ditt hjem til det du alltid har drømt om.
Utvendig maling og beisning av fasade er en
naturlig og nødvendig del av boligens vedlikehold,
utseende, standard og vedlikehold.
Mange av oss har malt store og små prosjekter, og
har også erfart at det kan by på ulike utfordringer
med tanke på sluttresultatet. Før du skal male, er
det viktig å rengjøre overflaten for å fjerne skitt, fett
og støv, for dette kan gjøre underlaget ujevnt, og
kan i verste fall hindre at malingen fester seg. Dette gjelder for både innendørs og utendørs maling.
Har du små eller store skader på veggen, må sparkel og sparkelverktøy stå på huskelista for å oppnå
et optimalt resultat. Å bruke kompetente fagfolk
sikrer ønsket resultat og kan spare deg for mye tid
og frustrasjon.

La Meik malerservice gjøre jobben!

Meik AS har Toyota i ryggen
#Lokaltilhørighet og Lokalt Eierskap

STAVANGER

SANDNES (Bilhuset)

JÆREN

Langflåtveien 35

Vestre Svanholmen 9 - 11

(fra Påske 2021)

4017 STAVANGER

4394 SANDNES

Eskervegen 5,

Tlf 51 82 25 00

Tlf 51 82 25 00

4341 BRYNE
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Vi legger
ditt nye gulv.
Gulvlegging er ikke noe du gjør ofte, men gulvet er
allikevel den delen av huset som brukes mest og
som blir utsatt for mye slitasje. Når du skal legge
nytt gulv, er det derfor viktig å treffe riktig i forhold
til kvalitet, vedlikehold, utførelse og samspill med
husets interiør, stil og dine behov.
Det kreves nøyaktighet ved gulvlegging, for å unngå
knirking, skjevhet og ujevnheter. Det kan være en
tidkrevende prosess for å få alt riktig, og derfor vil
det å bruke kompetente fagpersoner sikre et godt
og ønsket resultat. Enten du ønsker hjelp privat eller
til din bedrift, så har vi noen av regionens absolutt
beste gulvleggere til alle slags gulv.
Mur og flis
Spesielt i våtrom trenger man autorisert fagmann til
arbeidet. Flere forsikringsselskap har krav til bruk
av autorisert fagmann, med tanke på membran og
forsvarlig legging av våtromsgulv. Meik tar for seg
det meste av innvendig og utvendig flislegging og
murerarbeid. Vi kommer gjerne på befaring for å se
på muligheter og løsninger.
Meik leverer alt innenfor Modenas sortiment, og
samarbeider med Tarkett, Polyfloor og Gerflor. Vi
innehar også miljøsertifiseringer, gjenvinner gulv og
benytter miljømerket gulv.

INNOVATIVE OG DEKORATIVE
GULVLØSNINGER MED HØYT
FOKUS PÅ MILJØ OG DESIGN
VINYL • LINOLEUM • LAMINAT • TEPPER

DESIGN. FUNKSJON. MILJØ
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Solskjerming
tilpasset ditt vindu.
Solskjerming har flere bruksområder enn kun
skjerming mot solen. Det kan også være til god hjelp
for innsyn, og gir ly mot yr, regn og vind.
Meik tilbyr måltilpasset solskjerming fra Luxaflex,
og utfører oppmåling og montering – uansett form
på ditt vindu. De aller fleste vinduer kan man finne
en god løsning for, selv om vinduet ikke har de
tradisjonelle målene.
Plisségardiner er et populært valg i tettbebygde
strøk, og med denne løsningen kan du regulere

hvilket område i vinduet du har lyst til å skjerme
– uten å måtte dekke til hele.
Vi fører solskjerming fra ulike merker, og fra Luxaflex
leverer vi Duette®-gardiner, Silhouette®-gardiner,
Twist®-gardiner, Facette®-gardiner, plisségardiner,
liftgardiner, persienner, trepersienner, rullegardiner,
lamellgardiner, panelgardiner, insektnett og mye mer.

Ta kontakt, slik at vi kan planlegge
solskjerming for din bolig!
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Ork.
Kaos.
Stress.

kontakt oss for ærlige råd og veiledning.
51 74 75 76
meik.no		

post@meik.no
Svanholmen 7, 4313 Sandnes

Oppussing gjort enkelt.

