Tokheim & Narjord AS
Tokheim & Narjord er en moderne byggmesterbedrift som forvandler husdrømmen til virkelighet.
Siden 1998 har vi bygget spennende eneboliger og annen småhusbebyggelse for kunder i Oslo,
Asker, Bærum og deler av Buskerud. Vi er tilsluttet Mesterhus-kjeden, som er Norges største
boligbygger med over 2000 bygde boliger i året.

Eneboliger og småhus etter dine ønsker
Mesterhus har hustyper som dekker behovet for både små og store familier. Vi tilpasser huset helt
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bygger også andre typer arkitekttegnede hus tilpasset dine ønsker, tomtetypen og omgivelsene.

Vi tar ansvaret for
hele byggeprosjektet
Vi kan ta hånd om hele byggeprosjektet
- fra graving og fundamentering til
nøkkelferdig hus.
Vi hjelper deg gjerne med å sette opp et
budsjett som viser hvor mye det vil koste
å bygge drømmehuset ditt.
Og hos oss vil du ikke få noen
økonomiske overraskelser.

Isolasjonsteknikk AS spesialiserer seg på innblåsning av
isolasjon i husvegger. Isoleringen foregår ved at man blåser
inn Glava blåseull i veggene ved bruk av egnede maskiner.

GRUNNMUR • GULVSTØP
• BETONGSPRØYTING
www.grunnmur.net • tlf 488 68 731

Tlf. 67 54 49 00
Faks 67 54 49 01
E-post:
willy@isolasjonsteknikk.no

www.isolasjonsteknikk.no

Rehabilitering
Ombygging, tilbygg og rehabilitering inngår også som en naturlig del av vårt tilbud. Vi har lang
og variert erfaring på dette området. Kanskje ønsker du en ny inngangsdør, kanskje trenger du
et ekstra soverom eller en ny terrasse. Vi kan gi deg råd og vink under planlegging og
gjennomføre jobben for deg.

Tomteutvikling
Gjennom samarbeid med dyktige arkitekter og eiendomsutviklere kan vi gjennomføre gode
boligprosjekter, fra planarbeid til ferdig bolig. Vi søker derfor etter grunneiere og utbyggere
som vil delta i utviklingen av spennende boligområder.

Dyktige fagfolk
og høy kvalitet
Tokheim & Narjord har et selvpålagt krav til
høy kvalitet på alt utført arbeid. Arbeidet blir
utført av dyktige fagfolk med lang fartstid i
bransjen.
Av våre 10 ansatte er 3 tømrermestere, 4
har svennebrev og 3 er lærlinger. Våre
ambisjoner er: ”Fornøyde kunder – før,
under og etter bygging”.
Vi er selvfølgelig godkjent for ansvarsrett og
har ellers alle nødvendige godkjenninger.

Byggevareleverandør

Telefon: 23 37 75 00 • Telefax: 23 37 75 50
Postboks 6197 Etterstad, 0602 Oslo • www.mestergruppen.no

Lærlinger
Tokheim & Narjord AS har helt fra oppstarten i
1998 vært en aktiv opplæringsbedrift.
Vi kan tilby våre lærlinger en spennende, variert
og krevende læretid.
Som lærling hos oss får man jobbe “skulder
ved skulder” med erfarne håndverkere gjennom
hele byggeprosessen fra grunnarbeider til
overlevering.
Det er det beste utgangspunktet for å tilegne
seg både praktiske kunnskaper og erfaring i
tverrfaglig samarbeid og kundebehandling.
“Er du praktisk anlagt, kvikk i toppen og liker
å henge i stroppen” kan vi kanskje gi deg en
drømmestart på tømrerkarrieren.
Tokheim & Narjord AS er tilsluttet opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og ble tildelt
opplæringsprisen for 2006

Sigdal Kjøkkensenter Skøyen
Karenslyst alle 57, 0277 OSLO
Tlf: 22 12 13 00 • Fax:22 12 13 14
firmapost@sigdal-kjokken.no
www.sigdal.com

32 77 97 22
www.nortrapp.no

HMS - Helse Miljø Sikkerhet
Vi har system og rutiner som gjør oss i
stand til å etterleve myndighetenes krav til
HMS arbeid.
Tokheim & Narjord AS kan overta
byggherrens plikter som HMS ansvarlig
ved gjennomføring av byggearbeider.
Videre kan vi besørge avfallsplaner og
sortering og deponering i henhold til disse.
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Telefon: +47 91 43 00 03

Telefon: +47 22 88 77 00
www.maxit.no

Vi leverer det vi har avtalt, til den
prisen vi har blitt enig om!
Ønsker du mer informasjon,
se vår hjemmeside
www.tokheim-narjord.no
eller ring oss på telefon 90 62 05 42
Se også det store
boligtilbudet til Mesterhus:
www.mesterhus.no

Hennumbråtan 16
3408 Tranby
Telefon 90 62 05 42
Telefaks 32 85 18 27
E-post: bjarne
@tokheim-narjord.no
www.tokheim-narjord.no
Fra venstre: Einar Narjord, Bjarne Tokheim, Roar Hennum

TRIAD

Vår samarbeidspartner
på gulvavretting

