
Din totalleverandør i bygg



Beito Bygg AS har dyktige ansatte med lang erfaring 
i byggebransjen. Vi tar på oss oppdrag i hele Øystre 
Slidre, og jobber i stor grad i Beitostølen-området. 
Vi er opptatt av kvalitet, pris og leveringsdyktighet. 
Vårt mål er alltid å innfri kundens forventninger og 
ønsker. 

Hytter for enhver smak
Vi tilbyr alt fra arkitekttegnede hytter spesielt til-
passet deg, til ferdige hytter. Vi samarbeider også 
med flere hytteprodusenter og kan fungere som 
bindeledd mellom deg og produsenten. 

Uansett om du ønsker noe minimalistisk, moderne 
eller ei god, gammeldags laftet tømmerhytte, har vi 
kunnskapen og erfaringen som trengs for å hjelpe 
deg. 

Hytter
Vi leverer hytter av høy kvalitet og standard og kan 
utføre hele jobben fra prosjektering til ferdigstilling, 
eller ta mindre deler av et større prosjekt. Ta gjerne 
kontakt med oss for tips og råd før du setter i gang. 

Landbruksbygg og driftsbygninger

Våre ansatte har en allsidig bakgrunn fra bygg- og 
anleggsbransjen og forsøker alltid å finne  løsninger 
som fungerer best for deg som kunde. En av om-
rådene vi har lang erfaring med er bygg spesielt 
tilpasset landbruksnæringen. 

Vi påtar oss komplett utførelse fra forskaling av 
 gjødselkjeller til oppføring av driftsbygninger, og 
disponerer stålforskaling, som er særlig godt egnet 
til forskaling av gjødselkjellere. 

Betongsaging
Dersom du trenger åpning til et nytt vindu i kjelleren 
eller hull til ventilasjonsanlegget, er du velkom-
men til å ta kontakt med oss for befaring og et godt 
tilbud!



Flislegging og maling

Våre flisleggere har lang erfaring fra bransjen, 
med erfaringer fra alle typer flisarbeid. Vi har også 
 erfaring fra jobb med bruddskifer, og utfører jobben 
til konkurranse dyktige priser - og av høy kvalitet.

Forskaling og grunnmur
Beito Bygg AS har lang erfaring med grunnmurer. 
Vi benytter oss av forskalingssystemer, slik at vi kan 
lage «gammeldagse» grunnmurer effektivt. Beito 
Bygg er innehaver av stålforskaling som kan brukes 
til forskaling av vegger opp til 5.5 meter. I tillegg be-
nytter vi oss av isopormurer fra Jackson, som totalt 
sett tilfredsstiller dagens krav til styrke og isolasjon.

 Vi kan skreddersy etter dine behov!

Husbygging
Vi fører opp boliger av høy kvalitet og standard, 
tilpasset kundens ønsker og behov. Vi kan enten gå 
inn som hovedentreprenør eller som del i et større 
byggeprosjekt. 

Våre kvalifiserte fagfolk er i stand til å utføre hele 
prosessen fra prosjektering og detaljsnekring, til 
flis- og murarbeid. Vi henter inn elektriker-, grave- 
og rørleggertjenester fra lokale bedrifter.

Ta gjerne kontakt med oss tidlig i prosessen for 
faglige innspill og råd, slik at det bygningstekniske 
ivaretas fra første stund - og for å sikre at huset blir 
slik du har forestilt deg. 



Bjørn : 918 44 522
Hans Olav : 909 41 285

KONTAKT RØRLEGGERMESTERNE

2950 SKAMMESTEIN

 Vi leverer norsk kvalitet og 
trygghet! 

Nyheter! Nye modeller i Fjell-, Skog- og Sjø serien. 
 

Vi tilpasser våre modeller uten tillegg! 
Byggesøknader og tegninger er inklusiv i vår pris! 

Modell Vågsli, 
Byggesett i Fjell serien 
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Eikås Hytter & Hus AS  4596 Eiken  Telefon: 38 34 95 00  eikas@eikas.no  www.eikas.no

Under samme tak i                         av Fagernes

Hus eller hytte i Valdres?
Bygge nytt eller pusse opp – vi hjelper deg

Valdres største ovn- og peisbutikk Fliser og baderoms-
møbler

Alt til hytta

Fagernes
Åpent  9–17
Fredag  9–19 
Lørdag  9–15Tlf. 61 36 06 66 • varmefag.no Tlf. 61 36 06 11 • fargerike.no

Fargerike Fagernes 
er spesialforretning 
innen:
• Maling 
• Tapet 
• Flis 
• Parkett 
• Laminat 
• Vinylgulv 
• Hytteutstyr
• Ovner og peiser 
• Tepper 
• Gardiner 
• Gaver og interiør

Hjemmebesøk 
og formidling av 
håndverkertjenester.

Når du trenger elektriker

Tlf. 61 36 66 20 • www.el-fag-as.no
Døgnvakt 952 88 999

Fagernes - Beitostølen

EL-FAG A.SEL-FAG A.S

post@rorleggerolsen.no • Vakttlf. 99 26 68 15 

Kreativ flislegging i ei hytte i Losvik. 



 • 
C

o
n

ce
p

t:
 J

S 
M

ed
ia

 T
o

o
ls

 A
/S

 • 
10

05
63

• w
w

w
.js

n
o

rg
e.

n
o

 • 
C

o
n

ce
p

t:
 J

S 
M

ed
ia

 T
o

o
ls

 A
/S

 • 
10

05
63

 • 
w

w
w

.js
n

o
rg

e.
no

Sælshagadn 82, 2940 Heggenes
post@beitobygg.no - www.beitobygg.no

907 89 350


