
Laft & Stavlaft



Laft & StavLaft
Mesterlaft Norge AS er Geilobygg sin leverandør av laft og stavlaft produkter. Gjennom nære relasjoner 
og mange leverte prosjekter har vi sammen utviklet et komplett produkt av høy håndverksmessig kvalitet. 
Geilobygg leverer laft og stavlaft hytter i hele Hallingdal.

Produktene er kvalitetssikret etter ISO-9001 system, sertifisert av Det Norske Veritas.

måLSetting
Geilobygg har som målsetting å være kundens forutsigbare og trygge samarbeidspartner.  Selskapet arbeider 
kontinuerlig for å utvikle interne systemer, og økonomieffektive Iøsninger som skal komme våre oppdrags-
givere til gode. Våre leveranser skreddersys etter kundens ønsker enten det er laft, stavlaft,  bindingsverk 
eller andre materialer. 

Vi er deres forutsigbare og trygge samarbeidspartner. 
Geilobygg & Mesterlaft = Garantert Mesterverk!

erfArING



tømmer & råStoff
Tømmeret har en alder på ca. 100-150 år, og 
kommer fra et nøye utvalgt skogområde i sør 
estland. Området er valgt ut med bak grunn 
i den helt spesielle jordsmonnen, ideeIt for 
laftetømmer. Den malmrike jordsmonnen gir 
tømmeret den fyldige å tette kjerneveden i 
tømmer stokken. Den 8” ferdige veggstokken 
består av minimum 70% kjerneved. 

DeSign & eStetikk

Tømmeret klimatørkes 
ned til maks 18-20%  
fuktighet i kjerneveden. 
Samtlige byggevarer og 
trelast er solid emballert 
for transport. Ved an-
komst til byggeplass blir 
varene losset og kontrollert 
i systematisk rekkefølge. 

Vår stokk blir individuelt  
merket og kontrollert 
gjennom hele bygge-
prosessen. 

Detaljer og sammenføy-
ninger blir kontrollert og 
dokumentert.

Innvendig kan man 
velge mellom åpen 
himling, flat himling 
med eller uten syn-
lige takbjelker. 

Panel kan leveres 
overflatebehandlet.

ProDukter & kunnSkaP
Utvendig leverer vi kryssluftet takkonstruksjon,  
hel sveist takmembran og ferdig grønn naturtorv. 

Ved innredning av laftebygg krever det spesielle  
faglige kunnskaper for å ivare ta synk i konstruksjonene. 

Geilobygg arbeider i en atmosfære der yrkesstolthet er grunnpilaren. 
 Arbeidsglede er drivkraften for å ivareta tradisjoner og kvalitet.

SIkkerHeT



Geilobyggs sine leveranser bidrar til økt verdiskapning for våre kunder.  
Våre leveranser skreddersys etter kundens ønsker.

kVAlITeT

PLanLegging & ProSjektering
Geilobygg gir rådgivning og veileder fra planleggings stadium. Vi ivaretar byggesøknad og arkitektbistand. 
Prosjektering starter vi gjerne tidlig. kvalitetssikring av underleverandører og tverrfaglig samordning av  
 løsninger, er en del av vårt prosjekteringsarbeid. Geilobygg tilbyr budsjettering og kalkulering. 

SamorDning & gjennomføring
Byggeledelse er sentral funksjon gjennom hele byggeprosessen. Geilobygg sin interiør konsulent engasjerer 
vi gjerne tidlig, etter avtale med Byggherren. Vår byggeledelse samordner under leverandører og gjennom-
fører prosjektet. Byggherren tilbys den oppfølging som er ønskelig. 

StyringSSyStemer & Levering
Geilobygg kontrollerer og dokumenterer en hver leveranse i henhold til gjeldende forskrifter. Vi samordner 
og ivaretar HMS for byggherren og egen organisasjon. Geilobygg sørger for ferdigattest. kS & fDV dokumen-
tasjon følger vår leveranse.

Kontakt Geilobygg for et uforpliktende møte!



Geilobygg AS
Postboks 188, 3581 Geilo

Besøksadresse: Geilovegen 36, 2. Etasje

Tlf: +47 32 09 39 96

Faks: +47 32 09 39 97

Mob: +47 99 15 71 13

NO979779410MVA

Bank: 2333.08.25.111 

post@geilobygg.no, www.geilobygg.no
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