#skaperbegeistring

Vi vil skape
begeistring!
Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks
du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser
muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder
der minner skapes - boliger som gjør deg begeistret!
Velkommen hjem.

Det å skape spiller på dobbelt-

Som kunde hos oss vil du føle trygghet.

betydningen av å bygge nye hjem.

Vi tar deg på alvor, og gir deg den

Nye hjem skaper begeistring hos

faglige ekspertisen du trenger for å

de som kjøper dem. Hjem med flott

være trygg på at du har valgt din nye

arkitektur og gode materialvalg er blant

boligfavoritt! Vi er med under hele

ingrediensene vi bruker for å skape

byggeprosessen, og følger også opp

denne begeistringen. Vi lager attraktive

etter at din nye favoritt står ferdig.

boligprosjekter med gjennomførte
løsninger og god økonomi, som sikrer
godt og kvalitetsmessig håndverk.

En ny
boligfavoritt
En favoritt er ofte det åpenbare valget
når du er på jakt etter noe, fordi du vet
at det er favoritten du liker best. Derfor
er det også det valget du i etterkant blir
mest fornøyd med. En favoritt er noe du
ønsker skal vare livet ut, og kan i mange
tilfeller være en dyrere investering som
du foretar deg nettopp fordi dette er noe
du virkelig vil ha.
Vi i Favoritthus etablerte oss i februar
2012 med intensjonen om å skape
boligprosjekter med gjennomtenkte
og fornuftige løsninger. Vi har allerede
bygget en del prosjekter, og har mye
spennende på gang. Vi ønsker at våre
kunder skal få en ny boligfavoritt når de
kjøper et prosjekt fra oss – derav navnet
Favoritthus.

Stor kapasitet innen utvikling
av større boligområder gjør
oss til en ettertraktet partner.

Et trygt
boligvalg
Favoritthus har lang erfaring med
tomteutvikling og feltutbygginger i
Rogaland, og er en stor aktør innenfor
boligbygging. Denne regionen, med
Jæren, Sandnes, Sola, Randaberg og
Stavanger, har hatt en utrolig vekst de
siste årene som vi har fått være en del av.
Mange områder skal reguleres, utvikles
og brukes til boligbygging. Sammen med
gode underleverandører har vi en viktig
rolle i denne veksten som vi tar på alvor.
Vi leverer kvalitet fra tomten er klar til
nøkkelen står i døren.

Hver bolig
er like viktig
Om det er leiligheter, rekkehus eller
eneboliger, så er en bolig fra Favoritthus
et trygt valg. Vi etterstreber å bygge
attraktive prosjekter med gjennomtenkte
løsninger og god økonomi som sikrer
godt og kvalitetsmessig håndverk.
Løsningene skal være forseggjort og
gjennomtenkte, utført etter tradisjonell
byggetradisjon og fornuft. Hver eneste
bolig er like viktig for oss og vi ønsker at
våre kunder skal få et bedre hjem.
Se www.favoritthus.no for
hvilke boliger vi har til salgs.

Fra tomt til
nøkkel i døra
Vi har kontroll gjennom hele
prosjektet, og våre kunder nyter
godt av vår erfaring og kompetanse.

Den dagen du flytter inn i en bolig fra

Lang fartstid i bransjen har gitt oss

Favoritthus så tenker du ikke på alt

mye erfaring, og våre fagfolk jobber

arbeidet som ligger bak prosjektet.

ryddig gjennom hele prosjektet fram til

Det skal du ikke heller. Vi har hatt full

boligen kan bli et bedre hjem.

oversikt og ansvar for boligprosjektet
siden det startet opp og følger også
opp etter at boligen er tatt i bruk. Vi vil
etterstrebe å levere boligen uten feil og
mangler.

Et godt
arbeidsmiljø
I Favoritthus jobber vi målrettet
for å få til et godt arbeidsmiljø og
samarbeid blant våre ansatte og
underleverandører. Et godt arbeidsmiljø
er nøkkelen til et godt produkt, og
samarbeid gjør at alle vet hva som skal

Vi bygger lokalt
og støtter lokalt.
Det skaper gode
nærmiljø.

til for å komme i mål til avtalt tid.
Våre verdier er tillit og respekt for
hverandre, vi er opptatt av ryddig
struktur og har en solid økonomi.
Våre ansatte har varierte oppgaver og
mange goder, vi gjør det som skal til for
at trivselen skal være på topp.

For å skape god vekst trenger en
gode ideer og viljen og evnen til å
realisere dem.

En aktiv og
sterk familie
På Bryne finner du søsterbedriften
vår Teambygg, som i snart 30 år har
bygget mange boligprosjekter på Jæren.
Sammen er vi en sterk familie med
lang kompetanse innen tomteutvikling
og boligbygging i hele Sør-Rogaland,
og Favoritthus er en forsterkning
av gruppens satsingsområde innen
boligbygging.
Det å være en del av en slik sterk familie
gir fordeler både for ansatte, kunder og
samarbeidspartnere. Vi har muligheten
til å ta på oss store prosjekter og har
sammen realisert flere suksessfulle
eiendomsprosjekter.
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