Renovationsselskabet ESØ

www.radiusbyg.dk

HTH Køkkenforum
Gartnerivej 36 • 7500 Holstebro
Tlf. 9742 9100 • www.hth.dk

Blegevej 42 • Mønsted • Tlf. 86 64 66 46

Alt i fliser &
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Produktion af træspær,
kviste samt tag og vægelementer.
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Inspiration til byggeri
Radius Byg tegner specielle huse efter kundernes behov, og vi skræddersyr løsninger efter individuelle ønsker. Vi udfører totalentreprise, byggerådgivning og projektering, og ud over de specielle huse udfører vi
sommerhuse og typehuse. 30 års erfaring fra byggebranchen har givet
os erfaring i at levere kvalitetshuse til tiden.
Hos os tilstræber vi, at I har samme kontaktpersoner igennem hele byggefasen, og vi bygger i en radius af 150 km fra Struer, så vi selv kan nå
omkring alle byggepladserne.

Vi bygger flere slags huse:
funkishuse
huse med rette gavle
huse med ensidig taghældning
skagenshuse
huse med afvalmede gavle

Virksomheden i Struer drives af murermester og byggeleder
Gert Risum og datteren Trine Risum, der er uddannet bygningskonstruktør.

designa.dk

Kom ind til Designa og få vores katalog room.
144 sider fyldt med inspiration til flot og praktisk
indretning af køkken, bad, garderobe og skydedøre
i hele din bolig.

- os med de runde kanter
Nyholmvej 19 . 7500 Holstebro . Tlf. 96 85 85 85

Et trygt byggeri
Radius Byg er en familieejet virksomhed, som sætter en ære i at
levere huse af høj kvalitet til tiden.
Vi lytter til jeres ønsker, så I får det hus, I drømmer om. Vi følger jer
fra ide til aflevering, så I vil føle jer trygge i forløbet. Dermed skal I
ikke forholde jer til mange forskellige mennesker.
Vi skaber tillid til vores kunder ved hele tiden at være tæt på byggeprocessen. Hos os får I bygget jeres drømmehus, som skal danne
rammen om jeres liv de næste mange år. Derfor skal tingene være
i orden, og jeres beslutninger skal tages på baggrund af saglig rådgivning. Den giver vi jer.
Vi er klar til at svare på alle de spørgsmål, der vil dukke op i forbindelse med byggeriet af jeres hus. Radius Byg bygger kvalitetshuse
til mennesker, som vil bo godt.

Et hus
med god energi
Vi bygger ud fra minimumskravene for lavenergi med mere isolering
(BR10), og allerede nu leverer vi huse, der lever op til energikrav
BR15, som først er gældende fra 2015. Jordvarme, solvarme og solceller er tænkt ind i byggeriet, og husene er designet, så de lever op
til de forskellige energikrav i det omfang, det er muligt efter kundens
ønsker.
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