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Skaper
dine løsninger
Byggmester Harald Sårheim AS har siden oppstarten
i 1978 opparbeidet seg lang erfaring innen større
rehabiliteringsprosjekter, nybygg og taktekking. Vi tar
oppdrag primært i Bergen og omegn, og vi har tilfredse
kunder i hele området – enten det skulle være Sotra,
Askøy, Nordhordland, Os eller Osterøy.
Med våre 30 dyktige ansatte, tar vi på oss hele bygge
prosessen fra start til slutt. Som totalentreprenør kan vi
også ta på oss større oppdrag, og med gode, langvarige
samarbeidspartnere sørger vi for en vellykket ferdig
stilling av ditt prosjekt.

Rullegitter, sikringsgitter, industriporter og garasjeporter

www.portmann.no

Kompetent
og lærevillig
Byggmester Harald Sårheim AS er medlem av Bygg
mesterforbundet, og har sentral godkjenning for ansvars
rett. Vi er opptatt av å være oppdatert på kompetanse
og nyutvikling i bransjen, og firmaet er også godkjent
lærebedrift. Vi er stolte av vår satsing på lærlinger – det
er viktig å videreføre kunnskap til neste generasjons
håndverkere!

Stadig flere velger MagnorVinduet
- Vedlikeholdsfritt - designet for mer enn 60 års levetid
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Fagfolk
til tjeneste
Byggmester Harald Sårheim AS leverer en rekke ulike
tjenester, og er opptatt av å løse ditt prosjekt på best
mulig måte.

Nybygg
Vi fører opp nybygg, og tar jobben fra tomt til ferdig
bygg – enten det er enebolig, leilighetskompleks eller
boretts¬lag/sameie. Vi kommer gjerne på en kostnadsfri
befaring, og hjelper deg å komme i gang med bolig
drømmen.

Terrasse
Vi bygger terrasser, verandaer og altaner, og kan også
fjerne gamle eller bygge på eksisterende. I samarbeid
med deg finner vi en god terrasseløsning – skreddersydd
for dine behov.

Garasje
Det finnes mange muligheter innen garasjer, og vi fører
opp både garasjer og carports etter dine ønsker og
spesifikasjoner. Har du behov for veiledning, hjelper deg
gjerne å finne den beste løsningen for deg – enten med
eller uten bod, hems eller loft.
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Rehabilitering
Arbeid som dette krever håndverkere med høy
kompetanse og lang erfaring. Rehabilitering innebærer
ofte utskiftning av gamle vinduer, dører, gulv og kledning.
Vi kommer gjerne på befaring for å legge en plan for
rehabiliteringen.

Utskiftning av tak
Om ikke boligen din har et tett tak, kan det fort bli svært
kostbart. Skadene dekkes ofte ikke av forsikringen,
og derfor er det viktig å være føre var for å unngå at
skadene oppstår. Mistenker du at taket på boligen din er
modent for utskiftning, bør du få fagfolk til å ta en sjekk.
Vi har spesialisert oss på taktekking av borettslag.

Utskiftning av kledning
Vi fjerner gamle og slitte kledninger og monterer nye til
avtalt tid og pris. Dersom du skal skifte kledning vinters
tid, bør du kjøpe ferdig malt eller impregnert kledning.

Monterer du ubehandlet kledning og ikke har anledning
til å male kledningen med én gang, kan kledningen bli
skadet når vann trekker inn i treverket.

Utskiftning av dører og vinduer
Vi bytter ut gamle dører med nye og monterer alle
typer dører som ytterdører, terras-sedører, branndører
og lyddører. Vi skifter også punkterte eller gamle ruter.
Spesielt dersom du har et eldre hus med store vindus
flater som lekker varme er det mye å spare ved å bytte
disse ut med nye vinduer.

Etterisolering
God kvalitet på isolering er viktig, og etterisolering av tak
og vegger gir mindre energiforbruk og varmere hus. Vi
bidrar gjerne med råd angående ventilasjon, for å sikre
god luftkvalitet.
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Lyd og
akustikk
Byggmester Harald Sårheim AS
har bygget både kinosaler og
barnehager, hvor lyd og akustikk
er viktig.

Byens ledende forhandler av gulv.
tlf. 90 80 50 00 — www.geitangerbygg.no

Fra og med 1. august 2019 finner du oss
i Ulsmågskaret 1 på Midttun!

Rehabilitering
Vi kommer gjerne på befaring og hjelper deg
å legge en plan for rehabilitering.

Har du behov for en profesjonell leverandør av

containere og avfallshåndtering?
Vi kan hjelpe deg!
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