
Hereid hus AS
Tlf: 52 82 40 65

hallo@hereidhus.no
Bøvågen 21, 4262 Avaldsnes

www.hereidhus.no



Sid
e 2

Sid
e 3

ET VAKKERT HJEM

Vi tar mål av oss å skape rom for 
personlighet og gode minner 

Se også:
På vår hjemmeside 

www.hereidhus.no
kan du trykke og bla 

i vår digitale Husbok. 

Det betyr at vi sammen med våre kunder skaper en 
arena, hvor kunden skal være med å skape og designe 
sitt neste hjem. Vi i Hereid hus AS er nemlig veldig 
opptatt av at det er våre kunders drømmer, som 
legger grunnlaget for at vi skal kunne skape rom for 
personlighet og gode minner.

Vi inviterer kunden med oss til råds, til en spennende 
prosess, hvor kundens behov, drømmer og ideer 
legges til grunn for hvordan vi skal skape kundens 
drømmehus som ramme om deres liv.

Vi i Hereid hus AS har årevis med erfaring, men også 
en stor dose mot og sulten nysgjerrighet vedrørende 
tradisjoner, kvalitet og moderne design.

Nybygg/tilbygg
Vi går igjennom mange stadier under 
byggeprosessen, og sammen med en 
rekke nøye utvalgte samarbeidspartnere, 
garanterer vi kvalitet i alle ledd, fra idé til 
nøkkelferdig produkt.

Fritidsbolig
Vi i Hereid hus AS vet hvor viktig ditt 
avslappningssted er for deg. Om det er 
ei hytte, en sommerhage, vinterhage, 
båthus eller naust, så er vi klare for å 
ta utfordningen, og skape den boligen 
du drømmer om.

restaurering
Restaurering innebærer tilbakeføring, skifte 
av gamle vinduer, dører, tak og kledning, 
mm. Ved å foreta en enkel befaring, kan 
vi hjelpe deg å fastslå hvilke deler som 
eventuelt må skiftes ut. Og vi gjør dette med 
ytterst respekt for byggets sjel og historie.
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Følg oss også 
på facebook: 
@HereidHus

Et hus er ikke en haug med planker, glass og stein.
 det kan være et lite stykke kunst! 

og vi inviterer deg herved med på ferden, mot: 
“Ditt Drømmehus”
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Vi er 
stolt
av vår 
historie

Hereid hus AS er et resultat av mange års arbeid, 
hvor byggmeister Didrik Hereid har bygget seg opp et 
meget godt renommé, tuftet på ordtaket “Når kvalitet 
og tradisjon betyr noko”.

Byggmeister Didrik Hereid bygget hus i årevis, tidligere 
også under fanen til Mesterhus, men fra 2010 under 
sitt eget firma; Hereid hus AS.

Et solid team bestående av hardtarbeidende og 
erfarne fagfolk er nøkkelen til at Hereid hus AS nå tilbyr 
markedets tetteste deltakelse i byggeprosjektet.

På Bø-Øst Avaldsnes tilbyr Hereid hus AS et ene-
stående knippe nøkkelpersonell, som sammen sørger 
for at alle kunder skal få best mulig faglig oppfølging.

Gjennom å være annerledes, å være synlige, og 
gjennom utdypet fokus på kunden og kundens behov, 
er vi en av Haugalandets ledende leverandører av 
nybygde boliger, prosjekthus og renoveringer. Samtidig 
som vi har markedet høyeste servicegrad, og meget 
høy tilgjengelighet.
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post@byggmester-heggland.no
Telefon: 91 81 16 99
www.byggmester-heggland.no

Tlf: 52 70 93 93
Mob: 934 60 743

www.persson-elektro.no

www.boschcarservice.no

Avaldsnes Bilverksted AS
Visnesveien 107, 4299 Avaldsnes
Tlf. 52 84 53 90

Vi er med i verdens største og 
mest kunnskapsrike verksteds-
kjede. Hos oss får alle bilmerker 
profesjonell hjelp til hyggelig pris. 
Spør oss neste gang.

Trenger bilen din... 
et nytt verksted?

tlf: 52 83 17 23
post@salhusporten.no

www.salhusporten.no

900 36 723 / 919 92 063   sigurdas@online.no

GRAVING • SPRENGING • TRANSPORT 

Karmsundgata 58, 5529 Haugesund
Tlf: 52 80 60 70
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Trelast og Byggevare
Midt/Nord Karmøys naturlige valg for handling av byggevare

”Hanlda lokalt”
Da opprettholder vi nærbutikken og et levende lokalsamfunn.

Stikk innom for en koselig prat og en gjennomgang av ditt neste byggeprosjekt.

Haugaland Byggkjøp lagerfører og leverer varer og tjenester fra de mest anerkjente produsenter og importører. 
Dersom du går med planer om hus eller hyttebygging, vuderer å pusse opp eller trenger en pakke spiker, 

kan det lønne seg å søke råd og pris hos oss.

Haugaland Byggkjøp    Bøvågen 21, 4262 Avaldsnes    Telefon 52 84 66 99

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

Likte du denne brosjyren?

www.konstruktiv.no

Ta kontakt med oss, 
så kan vi hjelpe med å 

markedsføre din bedrift.
KOBBER- OG BLIKKENSLAGER
Skjoldavegen 120 - 5519 Haugesund

KOBBER- OG BLIKKENSLAGER
Skjoldavegen 120, 5519 Haugesund

Tlf: 52 71 51 05
www.brynjelsen.no

BADEMILJØ
VEDAVÅGEN RØR AS

Postboks 35 Bleikmyrvegen 42, 
4276 Veavågen

Avd. Vea 52 81 57 33 
Avd. Skudenes 52 82 83 38

www.bademiljo.no

Åpent torsdager kl 12.00 - 18.00 (eller etter avtale)

Raglamyrveien 15   |   post@innvar.no
Tlf: 53 42 85 40   |   www.trapperingen.no

Besøk vårt trappestudio i Haugesund!

For å sikre topp kvalitet på takene,
 har vi valgt disse samarbeidspartnerne:

Sydvest Tak AS
Sveholmvegen 20, 4275 Sævelandsvik

T: 904 19 170
E: jakob@sydvesttak.no

T: 67 97 90 00
teamicopal.no

T: 22 02 40 00 
rockwool.no

Bygnes Bygg Karmøy
Bygnesveien 50, 4250 Kopervik

Telefon 52 85 18 00 | post@bygnesbygg.no

Bygnes Bygg Raglamyr
Longhammarveien 21 v/Fargerike Raglamyr, 5536 Haugesund

Telefon 52 71 31 40 | haugesund@bygnesbygg.no
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