




Stemninger

Å skape rom og omgivelser som 
fremmer gode stemninger og varige 
minner for våre kunder er vårt 
fremste mål.

Dette oppnås gjennom balanse 
mellom design og materialer. 

Samspillet mellom deg som kunde og 
oss som utfører er helt avgjørende 
for å oppnå ønsket resultat. 

Dette legges det stor vekt på hos oss 
i Tegl & Betong. 



Overflater

Man tenker ikke alltid på hvilket type 
gulv en trår på i det daglige. Enten 
det er på en brosteingate i en travel 
hverdag, eller på et slipt skifergulv 
en festkledd aften. 

Man kan, om en stanser opp, 
raskt ane om en overflate passer 
inn i omgivelsene sine, eller yter 
motstand og skaper ubalanse. 

Å velge riktig materiale, struktur og 
kvalitet er en særdeles viktig faktor 
for og få den helhet som er ønskelig. 



Trenger du hjelp til valg av  
overflater? 

Ute eller innomhus, faststøpte heller 
eller andre typer belegningsstein.

Vegger i tre, murverk eller stein. Valg 
og kombinasjoner er spennende. 

Steinheller med overflate som er 
slitt av byens bruk i århundrer eller 
levegg nøyaktig tilpasset med dagens 
fantastiske trevirke.

Børstet skifer gulv med heller i 
valgfrie formater eller espalje med 
tettvokste flotte planter som danner 
en beskyttende levegg mot din oase.

Vi har erfaring og kreativitet til å gi 
deg de overflater som gir rommet 
ditt den egenart og kvalitet det 
fortjener.



Håndverk

Det å bruke hendene og kroppen i manuelt arbeid er ikke lenger 
en nødvendighet for de fleste. 

Heldigvis finnes det ennå karer som kan omskape ideen til fysisk 
form. De jobber hos oss! 

Vi i Tegl & Betong er en gjeng arbeidskarer med erfaringer 
som strekker seg langt bakover i tid, som igjen er tuftet på 
generasjoner av tillært kompetanse. 



Kvalitet

I disse tider da vi er vant til at 
alt skal gå fort, og det meste er 
tilgjengelig hele tiden er det lett å 
glemme at produkters varighet og 
byggekvalitet henger tett sammen. 

Det er viktig å fokusere på kvalitet 
allerede på planleggingsstadiet, 
ha det med gjennom hele bygge-
prosessen og krone verket med  
supre detaljer. 

Det å ikke falle for fristelsen til 
å ta snarveier men alltid holde 
standarden på topp krever sin 
fagmann og kun den med stor 
yrkesintregitelt lykkes med dette år 
etter år…





Naturstein

Evolusjon gjennom millioner av år gitt Norge et rikt 
utvalg av bergarter, det vi i vårt fag kaller naturstein.

En varsom uthenting for hånd i en stedlig ur. Steinens 
unike patina, skapt av vær og vind i tusener av år, 
bevares og føres videre inn i ønsket konstruksjon. 

Sortert stein fra utvalgte brudd med stramme linjer og 
former gir muren særpreg.

Mulighetene er mange. Både som en estetisk kraft, men 
også steinens vedlikeholdsaspekt gjør naturstein til et 
ypperlig bygningsmateriale.

Fra grove støttemurer til nøyaktig tilhuggede murer, 
alltid utført med tanke om å videreføre steinens 
egenart og bestandighet. 



Tre

Norge har en lang og stolt byggetradisjon 
innen trevirke.

Fra de robuste sjønaustene langs den 
værharde kysten til flotte stavkirker i tørt 
innland.

Treets egenskaper som byggemateriale er 
nedarvet i generasjoner med håndtverkere.

Vi viderefører denne tradisjonen og kan 
bistå deg som kunde med kreative og varige 
løsninger.

Kombinasjoner med tre og andre materialer 
som stein, betong eller glass/stål gir vakre 
og spennende resultater.



Flere og nye bruksområder sammen med 
mindre vedlikehold gjør tre enda mer 
anvendelig.

Trevirke som ikke skal etterbehandles, bare 
gråne naturlig. Tidløst og flott.

Spesiell behandling av visse tresorter 
har tilnærmet ingen oppsprekking eller 
formendring, noe som gjør oss i stand til å 
levere stor nøyaktighet i konstruksjonen, 
som står seg over tid.

Vi produserer også spesialtilpassede 
løse komponenter i tre, som benker, 
blomsterkasser med mer…





Ildsteder

Mennesker har til alle tider vært fascinert av ild. Den 
gir oss varme lune stemninger og har mange andre 
spennende bruksområder. Norden er rikt på tømmer og 
ved er en del av vår folkesjel. 

Å bygge funksjonelle og vakre ildsteder har en lang 
tradisjon i vårt kalde klima.

I en fortid for ikke så langt tilbake var vedfyring også en 
helt nødvendig del av matlaging. På kjøkkenet var det 
gruver og bakerovner som var i daglig bruk.

Man er i ferd med og hente frem noe av dette igjen. 
Det er spennende. Igjen bakes det brød i bakerovner 
rundt om i landet. Det stekes pizza og lages smakfull 
mat basert på disse flotte håndverkstradisjonene. 

Ønsker du hjelp til ditt ildsted så tegner vi 3D skisser 
og kommer frem til løsninger som er estetiske og 
som innehar en kvalitet som gjør at det er varig i 
generasjoner. 

Hos oss ser vi ikke begrensninger kun muligheter.
 



Stadig flere ser verdien av å 
opparbeide seg en flott uteplass.

Med vegger som hemmer innsikt og 
vind. Tak som slipper solen inn eller i 
tre som luner.

Avanserte løsninger med tak 
og vegger som kan åpnes og 
skyves til side automatisk med en 
fjernkontroll.

Det er de siste årene kommet mange 
nye og spennende alternativer.

Løsninger som gjør sommeren 
lenger…



Uterom

Hva er mer stemningsfylt enn å 
ha venner og familie samlet rundt 
bordet ute på terrassen på varme 
sommerkvelder?

Mat laget fra bunnen av i ditt eget 
utekjøkken, eller nystekte boller rett 
fra bakerovn til bursdagsfesten.

Koselige uterom gjør sommeren 
lenger og vennene flere.

Om det er ønske om et fullt utstyrt 
utekjøkken, eller et lite halvtak som 
dekker favorittplassen din så har vi 
løsningene.



Betong

Mer er trendy enn noensinne…

Betong er populært som aldri før. 
Samspillet med tidens arkitektur og 
betongens egenskaper tøyer stadig 
grenser.

I kombinasjon med stein, tre eller andre 
produkter er betong ett flott valg. 



Betong er et spennende formbart 
materiale som har nesten 
ubegrensede bruksområder. 

Fra grove utendørs konstruksjoner til 
forfinede overflater for innebruk. 

Kombinert med dets unike styrke kan 
man virkelig teste sine kreative sider.

Vi kan bistå enten man ønsker 
seg en støttemur, blomsterkasse, 
kjøkkenbenk, trapper, ja nær sagt 
hva som helst det er mulig å bruke 
betong til!



  



Fristed

Å bruke tid på sin fritidseiendom er stadig mer 
populært.

Det er ofte her en virkelig slapper av og finner 
roen. På hytta samles ofte familier og venner. 
Hverdagens kjas og mas er lagt bort. Trivsel og 
hyggelige aktiviteter står i sentrum.

Utformingen av arealene ute, så vel som inne 
er av stor betydning. Å finne balansen med 
natur og omgivelser er med på å skape de gode 
opplevelsene i livet.

Tegl & Betong har gjennom en årrekke utført 
prosjekter på fritidseiendommer. 

Fra skjærgården på det glade sørland, inn i de 
dypeste fjorder og opp til Sirdals storslåtte 
fjelllandskap. 





Eldhus

Drømmer du om et eget sted der du kan trylle frem 
spennende kulinariske opplevelser? Et sted der en kan fyre 
opp i gruva og hygge seg med venner og familie?

Tegl & Betong lager eldhus basert på gammel tradisjon og 
videreutviklet den til å passe dagens standarder. 

Der kan du nyte langsom tid med å grille et lam på roterende 
spyd over gruva eller la suppegryta henge over flammene og 
bare kjenne aromaen bre seg i rommet.

Bakerovnen steker herlig Pizza som alltid er en sikker vinner 
for barna. Ovnen lokker frem selv den mest bortgjemte 
kokken i deg, og smaken av nybakt brød en søndags morgen 
før skituren vil garantert være en suksess.

Vi utvikler spennende løsninger i lag med dere som kunde 
der materialevalg, utforming, plassering, funksjonalitet og 
kostnader blir ivaretatt.



Å bygge en drøm

De fleste prosjekter starter som en ide. Det å fange denne drømmen 
og virkeliggjøre den er en av våre sterkeste drivkrefter.

Vi i Tegl & Betong har gjennom 20 år tilstrebet kunnskap og erfaring 
innen prosjektutvikling. Gjennom kreativ tenking fundamentert på 
årelange håndverkstradisjoner har vi gått fra håndtegnede skisser til 
nå å være godt etablert innen utarbeidelse av 3D tegninger.

Nærhet og personlig engasjement er en selvfølge hos oss.

Det starter med en uforpliktende befaring. Samtaler og ideer 
drøftes. Ønsker du som kunde og gå videre med skisser utarbeides 
disse fortløpende. Vi reviderer oss frem til en løsning som er 
tilfredsstillende for deg.

Neste steg er kostnader. Vi har flere gode innarbeidede maler for 
prissetting og finner den som passer ditt prosjekt best.



Som kunde hos oss er du sikret kort 
vei fra ledelse frem til hendene som 
utfører arbeidene. 

Oppfølging og prosjektledelse 
underveis i byggeperiode utføres 
i avtalt frekvens og med samme 
person gjennom hele prosjektet. 

Gjennom nøye utvalgte samarbeids-
partnere og leverandører sikrer vi 
ønsket kvalitet i alle ledd. 

Du som kunde står i sentrum og vi gir 
oss ikke før du er fornøyd!



Årstider

Norge har tydelige og markante 
årstider, hver med sin sjarm.

Vi i Tegl & Betong skaper uterom 
som fungerer året rundt og som 
innbyr til et aktivt uteliv.

Dette ivaretas med høy kvalitet i 
byggeprosessen samt løsninger som 
fremstår riktige og varige år etter år.



Klima

Å tilpasse utearealer etter hvilke 
miljøer en befinner seg i er noe vi har 
stor kompetanse og erfaring med.

Vær og vind byr på forskjellige 
utfordringer. Skal en ha en levegg mot 
sur vind på høyfjellet, eller trenger en 
solid brygge ut i tøff sjø. Plante eller 
materialvalg, vi hjelper deg!



Samarbeidspartnere

Vi i Tegl & Betong har gjennom 20 års drift knyttet til oss meget gode 
og trygge leverandører av varer og tjenester.

Det er helt avgjørende at dette samarbeidet fungerer optimal, det 
tjener du som kunde på!

Flere av våre leverandører har vært med oss fra starten og nye har 
kommet til. Det avgjørende er at service, kvalitet og kostnader er 
markedets beste.

Tegl & Betong har også et kontaktnett som kan fremskaffe unike 
produkter, gamle steinbroer, slitt/brukte steinheller eller brostein, 
spesialtilpassede betongprodukter for å nevne noe.

Vi gjør hverandre gode, det er din trygghet på at ditt prosjekt blir best 
mulig.





Fra oppstart i 1996 har vi utført prosjekter 
rettet mot privatmarkedet. Vi har bred 
erfaring på utvikling av helhetlige løsninger. 
Cato Hetland som etablerte Tegl & Betong 
leder et firma med stor entusiasme. 

Vår filosofi er at du som kunde til enhver 
tid skal ha nærhet til beslutninger i 
spørsmål som gjelder utforming, kvalitet og 
kostnader i arbeidene vi som fagpersoner 
utfører for deg.

Vi tar prosjektet fra kreativ ideutvikling 
frem til ferdigstillelse.

Har du noe du ønsker utført, har vi 
kompetansen og entusiasmen som ditt 
prosjekt fortjener. 

Intet for stort og intet for lite!

Tegl & Betong a.s

+47 918 87 448

post@teglogbetong.no   

www.teglogbetong.no

Følg oss på


