
Individuelt byggeri 
med personlighed og stil
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Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laur-
sen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter 
dagligt denne erfaring i individuelt parcelhusbyggeri af 
høj kvalitet. Nøgleordene er fleksibilitet, kvalitet og sam-
arbejde.

Mester Byg leverer totalløsninger inden for hovedentre-
priser og totalentrepriser. For os handler alle byggeopga-
ver om grundlæggende tillid mellem os som leverandør 
og dig som bygherre. Det indebærer en tæt, løbende 
kontakt både før og under byggeriet. Og det giver dig et 
hus, der lever op til dine ønsker om en bolig for dig og 
din familie.

Helt nyt hus, ombygning af noget 
eksisterende eller måske en tilbygning?

Mester Byg har stor erfaring med alle tre ovennævnte op-
gaver. I tæt dialog og samarbejde med dig lægger vi ram-
merne for dit byggeri, uanset om det er et helt nyt hus, 
en ombygning eller måske en tilbygning. Dine ønsker og 
dine behov er i højsædet, når du vælger Mester Byg.

Samarbejde og fleksibilitet er vejen til en løsning, der 
matcher dine krav og behov. Kontakt os gerne, hvis du 
ønsker rådgivning. Vi stiller os gerne til rådighed med 
uforpligtende information og vejledning.

Håndværket

Mester Byg beskæftiger et fast team af faglærte hånd-
værkere med stor erfaring i villabyggeri. Vi benytter faste 
underleverandører, som vi er vant til at arbejde sammen 
med, og som repræsenterer Mester Bygs kvalitetsniveau.

Det sikrer os ensartet byggeri og konkurrencedygtige pri-
ser, og det minimerer fejl i byggeriet.  

Vi gør det let for dig!

Når du køber hus hos Mester Byg, køber du hele pakken.
Har kan du få tilknyttet en arkitekt, som hjælper dig med 
den rigtige indretning, placering på grunden og det rig-
tige design. Vi står for myndighedsbehandlingen og do-
kumenterer, at dit nye hus lever op til de nyeste lovkrav 
mht. energi, tilgængelighed, ventilation osv. Mester Byg 
sørger naturligvis for den lovpligtige byggeskadeforsik-
ring, så dit hus er dækket ind på alle måder.

Mere end 25 år med husbyggeri
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Den klassiske linje 

Med vores klassiske hustype får du et godt, gedigent hus 
med gennemprøvede konstruktioner og materialer til en 
meget konkurrencedygtig pris. Du bestemmer naturligvis 
selv indretningen af huset, og vi går ikke på kompromis 
med hverken kvalitet eller energieffektivitet.

156m2 villa fra:

1.400.000,-



Den mere moderne linje 

Mester Byg bygger topmoderne villaer i markant arkitek-
tur og med lækre løsninger i både indretning og faca-
deudtryk. Her får du kompromisløs stil og overraskende 
løsninger helt efter dine egne ønsker.  Mester Byg sørger 
naturligvis for arkitektbistand, så du får kvalificeret hjælp 
og inspiration til dit drømmehus.
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Den grønne, energirigtige linje 

Det kræver nytænkning og omhu i indretning og kon-
struktion, når der skal udføres lavenergibyggeri. Her op-
fylder vi selv de skrappeste krav til energiforbrug og isole-
ring. Og vi bruger udelukkende den sidste nye teknologi 
inden for varmepumper, ventilation og solceller.

Mester Byg har stor erfaring og viden om denne type byg-
geri, også hvad angår vigtige detaljer som vinduesparti-
ernes placering i forhold til lysindfald.
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Østervang 99 · 7441 Bording
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BORDING TØMMERHANDEL

Midt Ventilation ApS
Farvervej 30 • 7490 Aulum • Mobil: 60 760 960

www.midtvent.dk

Luneborgvej 106
9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 21 56
Mobil 20 23 21 56

ole@tylstrupvvs.dk

Kompetencer:
• Vvs-installation
• Gas
• Solvarme 

• Jordvarme
• Stoker
• Blikkenslager
 

Mester Bygs faste 
samarbejdspartnere

 
 

 
 

Ingen opgaver er for små 
og få er for store der hvor 
biler fra El-huset snurrer

Vær velkommen i El-huset Brande
v/Kim Pedersen Aut. El-installatør

El-huset
          Brande

• Solceller 
• Landbrug 
• Brandalarmer for landbrug
• Intelligente boliginst. 
• Netværk
• Nybyggeri

Nørregade 16
7330  BrandeTlf. 97 18 12 44

Elhuset Brande_ann2.indd   1 08-10-2009   10:38:55



   Bygma Herning
Mørupvej 17 • 7400 Herning •  Tlf.: 96 28 16 00    • E-mail: herning@bygma.dk • www.bygma.dk

Granitbordplader

Mester Bygs faste 
samarbejdspartnere

Hos Mester Byg var de meget opmærksomme på, 
at vi skulle have vores drømmehus til at lykkes. 
De er dygtige, omhyggelige og meget behagelige 
håndværkere.

Vi er meget glade for vores hus. 

Anna og Poul 

Mester Byg har bygget vores drømmehus
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Individuelt byggeri 

med personlighed og stil

Kontakt os og få uforpligtende vejledning

Mester Byg A/S
Stigbjergvej 15

7330 Brande
Tlf.: 75 34 55 99

Mobil: 22 44 03 33
Web: www.mesterbyg.com

E-mail: info@mesterbyg.com


