
Bli medlem i 
Håndverksmur



 Håndverksmur AS
Murhuskjeden Håndverksmur AS er en 
sammenslutning av små og store mur-
mestere og entreprenører som dekker 
store deler av landet. 

Våre murhus settes opp av hver enkelt 
murmester i det enkelte distrikt. Dette er 
seriøse håndverksbedrifter som streber 
mot samme mål, nemlig å tilby den en-
kelte husbygger en bolig med ekte hånd-
verkskvalitet. 

Det lønner seg å være medlem i Hånd-
verksmur.

Formål
Murhuskjeden Håndverksmur AS sitt 
formål er å være administrativ organisa-
sjon for samarbeidende medlemmer. 
Murhuskjeden Håndverksmur AS skal 
tilføre sine medlemmer stordriftsfordel-
er gjennom sentrale innkjøpsavtaler, 
produktutvikling, markedsføring og øvrig 
bistand. Dette fører til bedre konkurran-
seevne og tilgang til nye produkter og 
markedsområder for medlemmene.

Medlemmer i Murhuskjeden Hånd-
verksmur AS må ha mesterutdanning 
eller tilsvarende.

«Som medlem i Håndverksmur 
har jeg et konkurransefortrinn 
i forhold til selvstendige mur-
mestere. Jeg har tilgang til 



Arbeidsområder
Murhuskjeden Håndverksmur AS 
arbeider med: gunstige innkjøps-
avtaler, arkitekt-  og prosjekterings-
tjenester, opplæring og salgs- og 
markedsføringskampanjer. 

Murhuskjeden Håndverksmur AS 
jobber for murbransjen. Vi er av og 
for murmesteren.

Fordelene med medlemskap                                              
 Meget gunstige innkjøpsavtaler 
 på alle byggevarer
 Eget intranett som holder deg 
 oppdatert og forenkler hverdagen
 Støtte til lokal markedsføring
 Kurs og samlinger
 Faglig og sosialt miljø
 -utveksling av erfaring, samhold   
 og samarbeid
 Egen murhuskatalog/murhus-
 magasin
 Nødvendige verktøy for forsvarlig   
 drift i f.t. myndighetskravene

Norges beste innkjøpsavtaler og 
et faglig dyktig nettverk av mur-
mestere. Det har gitt økonomiske 
fordeler og en enklere hverdag. 

Mitt firma er en del av noe større 
og dermed står jeg sterkere enn 
alene»  
   Trygve Jensen, 
   Ing. Trygve Jensen AS

Foto: www.handverksmur.no 
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MURHUSKJEDEN HÅNDVERKSMUR AS
Murhuskjeden Håndverksmur AS er blant annet 
en huskjede som bygger det murhuset kunden 
ønsker seg. Vi har murmestere og entreprenører 
som lokale forhandlere i hele landet. 
Våre bedrifter utfører alt innen mur og flis, 
samt rehabilitering, generell oppussing, og 
andre entrepriser.

MURHUSKJEDEN HÅNDVERKSMUR AS
Adresse:  Brobekkveien 84
Post:   P.b. 216 Alnabru, 0614 Oslo
Telefon:  481 20 500 
E-post:  post@handverksmur.no
Internett: www.handverksmur.no
  www.facebook.com/murhus


