
[1
]

PR
O

SJ
EK

TM
ES

TE
R

 A
S 

   
/

Din foretrukne totalentreprenør
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Prosjektmester har røtter helt tilbake til 2007, men 
har etter en navnendring blitt hetende Prosjektmester 
siden 2012. Bedriften er i dag en prosjektledende 
totalentreprenør innen rehabilitering, ombygging 
og tilbygg (ROT) og rehabilitering/modernisering av 
næringsbygg for proffkundemarkedet i Stor-Oslo. 
Firmaet har opplevd en positiv vekst og har vært 
Gasellebedrift siden 2013.

Prosjektmester har som hovedmålsetting å gi kundene 
entreprenørtjenester raskest mulig, til beskrevet 
kvalitet og helt uten skader på mennesker eller miljø. 

Dette gjøres gjennom motiverte og engasjerte 
medarbeidere og aktive eiere med lang utførende og 
administrativ erfaring fra bransjen. Prosjektmester 
står for redelighet og skikkelighet i alle prosjekter 

som gjennomføres. Åpenhet og ærlighet er viktige 
kjerneverdier i selskapet. For å lykkes i en krevende 
bransje må kunden merke ekte interesse for faget. 
Man må opptre solid, der punktlighet og ordholdenhet 
må inngå i renomméet. I tillegg må kunden oppleve 
medarbeidere og ledere som står ”fremme i skoa” og 
som er entusiastiske i å utøve sitt fag. Til sist må alle 
prosjekter ha et nøkternt kostnadsfokus til kundenes 
og eiernes interesse. Etter denne oppskriften styres 
bedriften i dag, og ut fra oppdragsmengde og refe-
ranseliste har Prosjektmester fortsatt positiv vekst  
og flere spennende prosjekter i vente.

Som totalentreprenør innen rehabilitering er man 
innom flere disipliner i ROT-markedet. Prosjektmester 
har i senere tid styrket kompetansen innen tak - og 
malerarbeid. 

Prosjektmester AS har som hovedmålsetting å gi kundene 
entreprenørtjenester raskest mulig, til beskrevet kvalitet og helt 
uten skader på mennesker eller miljø. I senere tid har firmaet 
ytterligere styrket sin kompetanse innen tak- og malingsprosjekter.

Miljøbevisst 
     og kvalitetsgaranti
Miljøbevisst 
     og kvalitetsgaranti

Rådyrveien borettslag: Maling av 4000 m2 fasade, maling av 8 trappeoppganger 
og rehabilitering av 132 balkonger med nytt gulv og nye fronter.
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Trondheimsveien 111 Borettslag: Callinganlegg for 41 leiligheter, 
samt utskifting av hovedtavler.

Danseløvene: Bygging av 800 m2 danselokaler.

Bulk Eiendom: Rehabilitering av hovedkontor for Bulk Eiendom 
på Kongen i Oslo.

Stabekk Dyreklinikk: Bygging av ny dyreklinikk på Stabekk.

Galgeberg Borettslag: Rehabilitering av 3000 m2 med tak.

Trondheimsveien 111 Borettslag: Maling av 900 m2 
utvendig fasade, maling av flater i 4 trappeoppganger og 
brannoppgradering av kjeller.



Styrket kompetanse 
på takprosjekter

TakTak Prosjektmester har styrket kompetansen innen total-
rehabilitering av tak og har flere store prosjekter på 
referanselisten. Bildene viser heving og etterisolering 
av tak i 122 boliger i rekke. Oppdragsgiverne er ofte 
større aktører innen boligbyggelag og borettslag. 
Erfaringen fra slike prosjekter er verdifull for både 
bedriften og kunden, både med tanke på kvaliteten  
i arbeidet, tidsbruken og økonomien for prosjektet.    
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Bjartkollen Borettslag: Heving og etterisolering av tak i 122 boliger i rekke.

Bjartkollen Borettslag: Arbeider med tak over tak for etterisolering.



Rådyrdalen Borettslag: Utvendig rehabilitering av fasader, stedvis 
utskifting av dårlig kledning og maling av fasader.

Lyngåsen Borettslag: Rehabilitering av 164 balkonger.

Styrket kompetanse 
innen malerarbeider

MalingMaling
Et annet område som Prosjektmester har gjort seg  
anerkjent, er på fasaderehabilitering. Maling av  
fasader og trappeoppganger er et av våre satsings-
områder. Med små og store stillasrigger sørger 
Prosjektmester for at borettslaget får vedlikeholdt  
ut- og innvendige flater, og at arbeidet blir utført  
med fagmessig, høy kvalitet. Sikkerhet og hensyn  
til beboere ivaretas forskriftsmessig, og målsettingen 
med null skade på både personell og materiell er 
verdier som overholdes.  
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Rådyrdalen Borettslag: Utvendig rehabilitering av fasader.

Ulsrud Hageby Borettslag: Utvendig rehabilitering 
av fasader, bytting av kledning og maling.

Rådyrveien Borettslag: Pågående 
maleriarbeider fra lift.
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Vi har løsninger for lettstillas, tungstillas, rullestillas, 
tak over tak, taksikring, heis, nedkastrør og inndekking

ENDA BEDRE
ISOLASJONSEVNE!

VI GJØR DET IGJEN:

Proff 35 blir til Proff 34. Det betyr at isolasjonsverdien er enda bedre 
enn før. GLAVA® Proff 34 har merkbart bedre isolasjonsevne enn andre 
standardprodukter i markedet.

NY OG
FORBEDRET!

GLAVA_annonse_Proff34_200x60.indd   1 10.06.16   13.12

- Vi forenkler hverdagen!

Nettbasert regnskap
til fastpris

Din proffpartner på
dører, vinduer, 

parkett og kjøkken

Tlf: 23 17 74 00                                                            www.sentrumbygg.no

Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

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

www.konstruktiv.no
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LIFT / STILLASE • ANLEGGSMASKINER • TELESKOPTRUCK • KOMPRIMERINGSPLATER  
BYGGMASKINER • LETTHUS / TOALETT / CONTAINER • STRØMAGGREGATER • LYS/STRØM

HAGEREDSKAP • VARME- OG AVFUKTNING • TINEUTSTYR • BRUKTE MASKINER

PERSVEIEN 34, 0581 OSLO        TLF : 22 72 23 07          E-POST : POST@HOYDESPESIALISTEN.NO         WWW.HOYDESPESIALISTEN.NO

Agmund Bolts vei 57, 0664 Oslo Tlf:  22 07 85 30 post@elektronettverk.no www.elektronettverk.no

SIKKERHET

TELE / DATA

TERMOGRAFERING

ELEKTRO

PROSJEKT

SERVICE

-



Driftsleder/Faglig leder
Tom Rune Ljosåk
Mob: 40 64 37 40

E-post: tom@prosjektmester.no

Daglig leder
Eivind Opedal

Mob: 91 16 22 99
E-post: eivind@prosjektmester.no

Prosjektmester AS
Hasleveien 28 B, 0571 Oslo

Tlf: 22 38 04 44
E-post: post@prosjektmester.no

prosjektmester.no


