


En murer du kan stole på!
Murmester Morten P. Håkonsen AS består 
av hyggelige og positive medarbeidere som 
kommer til avtalt tid, leverer fagmessige 
arbeider av høy kvalitet, og som rydder opp 
når jobben er gjort. Prisen avtales på forhånd, 
enten timebasert eller som fast pris, slik at vi 
unngår unødvendige misforståelser. 
Vi har meget gode avtaler med våre material-
leverandører, noe som også kommer våre 
kunder til gode. 

Vi jobber hardt for å beholde vårt gode 
renommé, og forstår at den beste markeds-
føringen er at du som kunde er 100 % fornøyd. 
Derfor har vi fått flere oppdrag av naboen til 
naboen, eller av kunder som har brukt oss før.

For å skille oss ut ønsker vi å være en 
leverandør som strekker seg langt for å ha bare 
fornøyde kunder. Kanskje er det derfor vi har en 
sunn vekst, godt renommé og god tilstrømming 
av oppdrag?

Vi brenner for faget og gjør vårt beste for å 
videreføre dette engasjementet til våre 
lærlinger. Bedriften er godkjent opplærings-
bedrift og medlem av Tønsberg Murmesterlaug 
og Norske Murmestres Landsforening, 
og følger deres normer og retningslinjer for 
god byggeskikk.

Daglig leder og Murmester Morten P. Håkonsen 
har i tillegg bakgrunn som eiendomsmegler og 
takstmann, leder av Tønsberg Murmesterlaugs 
klagenemnd, meddommer og domsmann i 
tvistesaker etc. Han startet også Opplærings-
kontoret for mur- og betongfag Vestfold i 1994.





Totalleverandør
Med glimt i øyet kaller vi oss stolte utøvere av 
“verdens nest eldste yrke”. Like viktig som å 
følge med på utviklingen og være oppdatert på 
de nyeste produkter og metoder, er det å forstå 
gamle teknikker og tradisjoner innen faget. 

Vi har avdelinger som dekker alle fagområder 
og utfører alle typer mur- og pussarbeider, fliser, 
skifer, naturstein, pipe/ildsted, grunnmurer 
og betongarbeider. 

Vi leverer også totalentreprise og har et 
meget godt samarbeid med seriøse aktører 
innen tømring/snekring, elektriker, rørlegger, 
maler, anleggsgartner, blikkenslager, 
maskinentreprenør mv. 

I samarbeid med anleggsgartner prosjekterer 
og leverer vi alt til hage og gårdsplass, 
terrasser, trapper, belegningsstein, 
støttemurer, utepeis etc. 

Vi liker krevende løsninger. Vi kan bidra 
aktivt i planleggingen, og kommer gjerne 
med forslag.

En betydelig andel av våre oppdrag er 
totalrenovering av bad.





Våre kunder
Vi har kunder i hele Vestfold og også 
utenfor fylkesgrensen, men er 
hovedsakelig en lokalleverandør for 
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. 
Vi har også en stor andel innenfor 
hyttemarkedet på Nøtterøy og Tjøme.

Vi takker for tilliten våre kunder har vist oss, 
og lover for fremtiden at vi skal jobbe like 
hardt med å levere arbeider av høy kvalitet. 

Alle våre ressurser står til din tjeneste som 
kunde hos oss!

Prøv oss du også!



Vi samarbeider med Sinnasnekker´n!

Besøksadresse:

Kirkeveien 214
3163 Nøtterøy

Tlf: 3335 2000
Mob: 4148 6000

post@notteroy-elektriske.no

Åpningstider:
Hverdager: 07.00 - 15.00

Lørdag: Stengt

Tlf. 33 35 20 00    www.notteroy-elektriske.no
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Kom innom vårt flotte 
idésenter på Nøtterøy der 

du kan se muligheter innen 
elektriske installasjoner i 

hus, hytte og næringsbygg.



Hvis du har problemer med og besøke
oss i våre åpningstider, 
har vi tjenesten 24/7. 
Du sender en SMS til 

Terje Fagermo - TLF : 92832945
Og vi tar kontakt med deg 

og avtaler ett møte.

www.restec.no

Min 
totalleverandør 
av byggevarer 

og fliser:



Tak, terrasser, bad, torvtak 
og radonsperre.

Alt innen legging av 
PVC takfolie og membraner. 

Kontakt: Ole Johnny Bjørnsen 950 51 511

Svein Bjørnsen 993 80 506 | Rune Røed 404 07 735

www.reidarsolheim.no

970 34 200 951 38 002
tor-henrik@reidarsolheim.no

Reidar Solheim AS
Ny bygg  -  Ti l bygg  -  Rep e rasj o n

www.reidarsolheim.no
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Reidar Solheim AS
Ny bygg  -  Ti l bygg  -  Rep e rasj o n

Vi er lokalisert på Tjøme og har 
drevet i byggebransjen i over 40 år. 

Vår visjon er å være løsnings-
orientert, jobbe strukturert, og levere 

kvalitet. Vi etterstreber at alle 
oppdrag blir ivaretatt både 

fagmessig og kvalitetsmessig i alle 
ledd, slik at du som kunde alltid skal 
sitte igjen med en god opplevelse 

når arbeidene er avsluttet. 
 

Ta kontakt for befaring og et 
uforpliktende tilbud, enten det 

gjelder små enkle byggearbeider 
eller større prosjekter.



– rørlegger og butikk på samme sted

• En kontaktperson
• Avtalt pris
• Pristilbud raskt etter befaring
• Dokumentasjon på utførelsen
• 10 års garanti tett bad
• Utstyr og materiell fra kjente leverandører
• Se referanser og bilder på www.henriksenror.no
 
Øvrige tjenester
• Butikk med fagfolk og stort utvalg av utstyr, møbler og rekvisita
• Reparasjoner og service innen rørleggerfaget
• Utskifting av utvendig vann og avløp
• Vannbårne varmeanlegg, gulvvarme, radiatorer, viftekonvektorer

Henriksen Rørleggerbedrift AS
Narverødveien 32
3113 Tønsberg
Tlf: 33 35 76 76
E-post: post@henriksenror.no

GARANTI  
10 ÅRS
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• Butikk med fagfolk og stort 
utvalg av utstyr, møbler og 
rekvisita

• Reparasjoner og service innen 
rørleggerfaget

• Utskifting av utvendig vann og 
avløp

• Vannbårne varmeanlegg, 
gulvvarme, radiatorer,                   
viftekonvektorer

Narverødveien 32 | 3113 Tønsberg
Tlf: 33 35 76 76 | post@henriksenror.no

Øvrige tjenester



Alt innen rørleggertjenester

Tlf: 333 85 259

www.notteroy-ror.no

Grønt vedlikehold
Belegningstein
Naturstein

Hytteservice
Graving
Beplantning

AS



www.mortenmur.no
Tlf: 911 91 420
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