50 FØRSTE BESØKENDE FÅR
ETT GAVEKORT FRA IKEA

GRATIS BESØK
INKLUDERT MAT OG DRIKKE!

BOLIG2019
OSLO

HØYRES HUS
Stortingsgaten 20, Oslo

MANDAG 4. MARS
KLOKKA 17.00 - 20.00

VELKOMMEN TIL DIN LOKALE
BOLIGMESSE
For å utvikle ditt arbeid i borettslagets/sameiets styre, eller som
seksjonseiere, bør du besøke Bolig2019 som nå kommer til en plass
nær deg.
Her får du treffe noen av de mest aktuelle leverandørerne i
eiendomsbransjen og se nyheter som reduserer deres kostnader
og forbedrer komforten.
Du har dessuten mulighet å lytte til intressante foredrag, ta del av
messetilbud, og ikke minst utbytte erfaringer med andre deltakere.
Bolig2019 er gratis for våre besøkende. Utstillingen foregår på
ukedager fra kl. 17.00. I løpet av kvelden mingler du på messen og
lytter til forelesninger. Kl 20.00 avslutter vi kvelden ved å servere
en middag og et glass vin/en øl for alle besøkende.

PROGRAM
FOR
KVELDEN

17.00

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN MED KAFFE OG SANDWICH.

FORELESNINGER
17.40 – 18.05

LAVENERGISYSTEMER
Ved fasaderehabilitering kreves ventilasjon med varmegjenvinning for å sikre et godt inneklima. LUNOS er et enkelt
og energieffektivt system. Det opptar ikke plass i boligen.

18.10 – 18.35

BALCO
Balkonger - hvilket ansvar har vi i styret og hvordan går vi
frem for å gjennomføre et balkongprosjekt?
Hvordan og med hva kan en entreprenør bidra? Gjør som
mange andre - Møt fremtiden på en balkong fra Balco.

19.05 – 19.30

LIME VANNTEKNOLOGI
Rene rør er god økonomi.

19.35 – 20.00

BRÆKHUS EIENDOM
Styreansvar i boligselskaper
Med et verv som styremedlem i boligselskaper følger et ikke
ubetydelig juridisk ansvar. Foredraget tar for seg innholdet i,
og rammene for, dette ansvaret.

20.00

SERVERER VI MIDDAG FOR ALLE BESØKENDE.

UTSTILLERE
Mer informasjon om utstillerne finner dere på www.bolig2019.no

ALUTILE

APTUS

www.alutile.no
Alutile kan tilby et av markedets
beste løsninger for vedlikeholdsfrie
fasadeplater. Produktet er et lett,
sterkt, vedlikeholdsfritt og fleksibelt
byggemateriale av svært høy kvalitet. Lav vekt og enklere tilpassing gir
gir kortere monteringstid.

www.aptus.se/no
Aptus utvikler og produserer
sikkerhets- og informasjonssystemer
for tryggere bygninger og triveligere
bomiljøer.

BALCO

BRÆKHUS EIENDOM

www.balco.no
Balco har markedenes beste
balkongløsninger til boligselskaper
som trenger å gjøre noe med
balkongene sine.

www.braekhus.no
Brækhus er spesialisert innenfor
eiendom med spesialiserte
advokater og dedikerte
eiendomsforvaltere.

BYGGPARTNER

DALOC

www.tak.as
Byggpartner er en velrenommert
entreprenør innen alt av Taktekking,
Blikkenslagerarbeider og Radon.

www.daloc.no
Med en Daloc-dør kan du ta livet
med ro. Den er ultimate forsvaret
mot brann, lyd och inbruddstyver.

ENTER SECURITY

ENVIROPAC

www.entersecurity.no
Vi leverer drifts-løsninger til sameier
og borettslag.
Hovedvekt på adgang og videoovervåkning.

www.enviropac.no
Avfallsløsninger. Vårt avfallskonsept for borettslag består av flere
muligheter: Nedgravde containere,
miljøhus og avfallsskjulere, avfallsbeholdere og utemøbler. Våre løsninger
bidrar til trivsel i borettslaget.

ICECON

INGENIØR IVAR PETTERSEN

www.icecon.no
ICECON AS selger og installerer et
patentert produkt mot istappdannelse i takrenne.

www.pettersen.no
Ingeniør Ivar Pettersen AS er
totalleverandør innen elektrikertjenster.

LAVENERGISYSTEMER

LIME VANNTEKNOLOGI

www.lavenergisystemer.no
Lunos desentral ventilasjon uten
plasskrevende kanaler. Et enklere
system for godt inneklima og god
energiøkonomi.

www.limevannteknologi.no
Bauer renoverer radiatoranlegget,
og resultatet er lavere energiforbruk
med jevn varme til alle.

MEDIAA TRADING

SALTO SYSTEMS

mediaatrading.no
Vi leverer filter til kjøkkenventilatoreren som effektivt fjerner matos og
renser luften.

www.saltosystems.no
SALTO har siden 2001 designet og
produsert innovative løsninger for
elektronisk adgangskontroll i ypperste verdensklasse, med løsninger for
alle sektorer.

SECURITAS

SFTY

www.securitas.no
Hver dag, døgnet rundt, beskytter
vi mennesker, arbeidsplasser og
samfunn.
”Vi tar alltid ansvar for din trygghet”.

www.sfty.com
Felles brannvarsling i borettslag og
sameier. Med ny teknologi er det
nå enklere og rimeligere å sikre ditt
borettslag/sameie. Inkluderer et
mobilt kontrollpanel som gir styret
full oversikt.

STANSEFABRIKKEN

VIMAX

www.stansefabrikken.no
Vi tilbyr et bredt spekter av
produkter innen elektroskap og
postkasser.

www.vimax.no
Vimax AS har 30 års erfaring med
fokus på vedlikeholdsfritt.
Sprosser – Vindu - Dører - Innglassing

www.vimax.no

KLOKKA
20.00
SERVERAR VI MIDDAG
MED ET GLASS VIN/EN ØL
TILL ALLE BESØKENDE

MENY
Pizza buffet

Salat og dressing
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GAVEKORT!
De første 50 besøkende
som er på plass på messen,
får hente ut et gavekort fra
IKEA (verdi: 200 SEK).
For å motta gaven,
kreves det at påmeldingen er sendt inn til
info@bolig2019.no
www.bolig2019.no
med utfylte opplysninger
(som vises til nedenfor).

VED PÅMELDING TRENGER VI FØLGENDE OPPLYSNINGER:
• By / Utstillingsplass

• Borettslagets /Sameiets navn

• Adresse

• Postnummer & Sted

• Navn på alla deltakerne

• Mobil på alla deltakerne

• Borettslagets / Sameiets E-post

PÅMELDING GJØRES TIL MARKNADSRESPONS ENLIGT:
Telefon: 469 067 26
E-post: info@bolig2019.no
Internet: www.bolig2019.no

VELKOMMEN!

MELD DEG PÅ!
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Bolig2019 er gratis for deg som deltakere
og det inkludert mat og dryck uten kostnad.
(Meddele ev. matallergier i forbindelse
med din påmelding, takk!)
Da antallet plasser er begrenset ber vi
deg om å melde deg på i god tid.

FRIST FOR PÅMELDING ER:
28. FEBRUAR
Hvordan får du mottatt denne meldingen?
Les mer om vårt register og arbeid
med din integritet på
www.marknadsrespons.se/gdpr

469 067 26

info@bolig2019.no

www.bolig2019.no

ARRANGØR:
Marknadsrespons AB er et event selskap lokalisert i Sverige, som siden 1999
har organisert mer enn 1000 vellykkede messer rundt Sverige, Norge,
Finland og Danmark.

Fabriksgatan 4, SE-531 30 Lidköping, Sweden • +46 (0)510-220 95 • www.marknadsrespons.se

