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Rygehus er totalentreprenør innen rehabilitering og bygging 
av boliger.  Vi jobber både for private huseiere og profesjonelle 
aktører som boligbyggelag, sameier og kommuner.

Siden oppstarten i 2009, har vi utviklet oss i takt med kundenes 
behov og kan ta hånd om hele prosjektet ditt, fra idé til ferdig 
produkt. 

Hos oss finner du engasjerte fagfolk, opptatt av å levere prosjekter
av høy kvalitet. Alle som jobber i administrasjonen har byggfaglig 
erfaring og kompetanse. Dette ivaretar fokus på rasjonelle, teknisk 
gode og økonomisk fornuftige løsninger.

Vi samarbeider med flere dyktige arkitekter og har underleveran-
dører vi kjenner godt og vet leverer arbeid vi kan være stolte av.

Et godt sluttprodukt fordrer god dialog med kunden gjennom 
hele prosjektet, noe vi legger stor vekt på.

Fra idé 
til ferdig produkt

Velkommen til oss!
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Men det er flere valg som må tas. Dette kan virke både skremmende og uoversiktlig. 
Våre medarbeidere har vært gjennom denne prosessen utallige ganger. 

Sammen ønsker vi å bruke vår lange erfaring på å veilede deg. 
For oss er det viktig at nettopp du blir ivaretatt i alle ledd, gjennom hele kundereisen.

Slik gjør vi det – sammen

Når du skal bestemme deg for å bygge eller
rehabilitere din bolig, har du allerede tatt en

viktig beslutning.

Du har et behov, noen ønsker, 
drømmer og idéer 

- og en økonomisk ramme.

Prosjektutvikler overleverer 
prosjektet til byggeleder som står 

ansvarlig for gjennomføringen.

Prosjektutvikler foretar en behovsanalyse 
og utarbeider et byggeprosjekt i 
tett samarbeid med deg, arkitekt og 
bygningsingeniør. Deretter detaljtegnes 
og kalkuleres prosjektet.

Sammen går vi gjennom det vi så langt 
har bestemt og du foretar eventuelle 

tilvalg. Deretter inngås en avtale.

Boligen overleveres i henhold 
til avtalt kvalitet og pris.

1

2

3

4

5

6

Så snart avtalen er inngått, 
sender vi, om nødvendig, 
byggesøknad på prosjektet.

Rygehus
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Ombygging og modernisering Ombygging og modernisering

Tilbygg, påbygg, takløft og modernisering – alt dette er 
områder vi har mange års erfaring med.  

Energioptimalisering har høyt fokus i alle våre prosjekter. 
I de fleste tilfeller viser det seg at tilleggsisolering, 
vindtetting og nye vinduer har en langt større effekt enn 
tekniske installasjoner.

Et vellykket prosjekt fordrer en god start. Å vurdere 
muligheter og begrensninger på tomta før arkitekt-
arbeidene starter, er en forutsetning. Samtidig har vi 

Mer plass? Nytt design? Energisparing?
alltid fokus på kostnader og de økonomiske rammene 
som er satt for prosjektet. Designet utformes i tråd med 
rammebetingelsene. 

Erfaringen er at et tett samarbeid mellom deg som kunde, 
vårt tekniske team og arkitekt, gir spenstige løsninger 
som samtidig er rasjonelle og effektive å realisere. 

En uforpliktende prat kan være starten på løsningen du er 
ute etter.
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Hva med en vaktmester som kan hjelpe deg 
med vedlikeholdet?

Rygehus bistår med mindre, enkeltstående 
oppdrag som å skifte et vindu, en dør eller noen 
kledningsbord. 

Lekkasje? Våre tømrere kjenner norske 
byggetradisjoner og vet hvor utfordringer 
oppstår.

Trenger huset ditt
førstehjelp?

Rehabilitering og byggfornyelse Rehabilitering og byggfornyelse
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Ny bolig på egen tomt Ny bolig på egen tomt

Har du tomt eller 
er du på boligjakt?
En tomt kan være krevende. Kanskje har du et gammelt 
hus med stor hage, eller en skrå tomt som du ikke selv ser 
hvordan du kan utnytte? 

Våre arkitekter hjelper deg med å tegne drømmehuset – 
tilpasset akkurat deg og din tomt.

Rygehus tilbyr:

– Gratis tomtebefaring

– En arkitekt som ser, lytter og forstår 

– Utarbeiding av nødvendige søknader

– En erfaren prosjektleder som tar ansvar 
 for hele prosessen

– Et prosjekt med fokus på økonomiske 
 og miljøvennlige løsninger

– Bolig levert til avtalt tid og pris
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Tlf: 51 66 60 95 / Epost: firmapost@brlie.no
www.brlie.no

Beslag – Båndtekking 
Takrenner – Pipebelag

Ventilasjon for bolig og næring 
Sentralstøvsuger

Hide a hose

www.eroyvik.no

TRAPPER • VINDUER • DØRER

52 79 52 16 | post@eroyvik.no 

-kvalitet i fast form

GANDDAL 
BETONG

-kvalitet i fast form

GANDDAL 
BETONG w
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stryntrappa.no

www.botakst.no 

botakst
bygg og taksttjenester

www.ronning-el.no
51 82 80 00

Tlf: 51 88 33 88
E-post: stavanger@varmefag.no

www.varmefag.no
51 78 97 70 • iht.no

Årsvollveien 61, 4312 Sandnes
469 88 281 / post@rogalandtak.no

www.rogalandtak.no

Din taktekker 
i Rogaland

Salg og vedlikehold av
ovner, peiser og piper

T: 40030433 | www.peiskongen.no
E: post@peiskongen.no

post@ydsteboogsonner.no | Tlf: 900 59 032
www.ydsteboogsonner.no

Epost: post@hafrsfjordtre.no
Tlf: 51 95 10 00 | hafrsfjordtre.no

Bedriftsveien 15A- 4313 Sandnes
Tlf 920 82 828 - post@okv.as  

Riktig Pris
Profesjonelt utført 
arbeid med 
konkurransedyktige 
priser.

www.tveitagulv.no

Besøk vår butikk i Luramyrveien 75
www.forus-ror.no

 Jan Ove: 911 25 952 / Jarle: 958 80 284
joegeland@gmail.com / jarl-eg@online.no

www.egelandmaskin.no
 Tlf: 51 77 82 00 - E-post: post@bryneror.no
 Adr: Vesthagen 9, 4344 Bryne - bryneror.no

Bryne Rør

Veien til bedre 
økonomisk styring

Tlf: 51 78 86 50
E-post: post@jaeren-regnskap.no Tlf.: 51 79 36 36 - E-post: post@waldeland-varhaug.no

Bak enhver dyktig totalentreprenør står mange kompetente samarbeidspartnere.
Våre underleverandører er alle gode, lokale aktører med respekt for faget.

Vi setter stor pris på samarbeidet og ser frem til fortsettelsen.

Tlf: 47 99 99 77 / Post: post@rygehus.no / www.rygehus.no
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REHAB TILBYGG ENEBOLIG PROSJEKT

Tlf: 47 99 99 77 / E-post: post@rygehus.no / www.rygehus.no


