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SCANDIC HELSFYR

TIL DIN 
LOKALE BOLIGMESSE!

GRATIS BESØK MAT OG DRIKKE INKLUDERT!

ONSDAG 25. JANUAR 16.00 - 19.00

AKTUELLE
EMNER!

 • ENERGISPARING

 • BRANNVERN

 • SIKKERHET

VELKOMMEN



UTSTILLINGEN ER ÅPEN 16.00 - 19.00

VELKOMMEN TIL DIN 
LOKALE BOLIGMESSE
For å utvikle ditt arbeid i borettslagets/sameiets styre, eller som eiendoms-
forvaltere, oppfordrer vi deg til å besøke Bolig2023 som nå kommer til et 
sted nær deg.
 
Her får du møte noen av de mest aktuelle leverandørene i eiendomsbransjen 
og se nyheter som reduserer dine kostnader og gir økt komfort.

Du får dessuten muligheten til å lytte til interessante foredrag, benytte deg 
av messetilbud, og ikke minst utveksle erfaringer med andre deltakere.

19.00 AVSLUTTER VI KVELDEN MED MIDDAG 

BOLIG2023 ER GRATIS FOR DEG SOM DELTAKER; 
MAT OG DRIKKE ER INKLUDERT UTEN EKSTRA KOSTNAD.



UTSTILLINGEN ER ÅPEN 16.00 - 19.00

FORELESNINGER

17.00 – 17.25 BALCO
 Balco Balkongsystemer – en god investering nå 
 - og i fremtiden.

17.30 – 17.55 STS SURFACE TREATMENT SYSTEMS
 Mineralske produkter og malinger som tar vare 
 på og forlenger levetiden på overflatene.

18.25 – 18.50 SOLIBO
 Vi demonstrerer Solibo Home – markedets beste  
 styreverktøy. De som deltar på foredraget får ta  
 del i lanseringen av en helt ny, spennende og  
 nyttig løsning, og vil motta en verdifull gave til  
 sitt sameie eller borettslag.



LES MER PÅ WWW.BOLIG-NO.EVENTSUTSTILLERE

Aca Always Clean Air leverer luft-
rensere. Et godt inneklima er 
avgjørende for god livskvalitet, ren 
luft bidrar til gode prestasjoner.  

ACA ALWAYS CLEAN AIR
www.luftrens.no

Nord-Europas ledende produsent 
av balkonger for boligblokker. 
Balcos balkonger har en levetid på 
mer enn 90 år som gir positiv effekt 
på miljøet på lang sikt.

BALCO
www.balco.no

Consol AS leverer alt av innvendig 
og utvendig solskjerming, solfilm, 
uv-film, dekorfolie, insektnett, ute-
varme – og sikkerhetsprodukter for 
glass.

CONSOL
www.consol.no

Kvalitetssikret prosjektering, 
installasjon og administrasjon av 
Digitale Låssystem.

DIGITAL LÅSESMED
www.digitallassmed.no

Cembrit fremstiller og selger fiber-
sementbaserteprodukter til fasade, 
himlinger, innvendige vegger og tak. 

CEMBRIT
www.cembrit.no

BRANNSIKRING VESTFOLD
www.brannsikringvestfold.no

Vi er ledende spesialister på 
manuelt slukkeutstyr, og utfører lov-
pålagt sertifisert kontroll i boretts-
lag, sameier, offentlige installasjoner 
og bedrifter.



LES MER PÅ WWW.BOLIG-NO.EVENTS

Finn Clausen har markedets 
bredeste sortiment innen arkiv-
løsninger og et stort utvalg innen 
sikkerhetsløsninger. 

FINN CLAUSEN SIKKERHETSSYSTEMER 
www.fi nnclausen.no

Rene ventilasjonskanaler, bedre 
innemiljø, sparer energi, minsker 
fare for brann.

DIN VENTILASJON
www.dinventilasjon.no

Hesselbergtak AS har som tak-
entreprenør levert taktekking og 
membranløsninger siden 1968.

HESSELBERGTAK
www.hesselbergtak.no

H-vinduet+ er vedlikeholdsfrie og 
miljøvennlige kvalitetsvindu og 
-dører i PVC. Vi er dessuten Norges 
ledende entreprenør innen glass- 
og aluminiumsfasader.

H-FASADER / H-VINDUET+ 
www.hfasader.no

Grønvold Maskinservice i samarbeid 
med Husqvarna levere ferdig klipt 
gressplen. Ingen støy, miljøvennlig 
og med perfekt resultat hver gang. 

GRØNVOLD MASKINSERVICE
www.gronvoldmaskin.no

GlobalConnect er et av landets 
største fiberleverandører og vi 
leverer gode fiberavtaler til både 
bedrift og privatmarkedet.

GLOBALCONNECT
www.globalconnect.no



LES MER PÅ WWW.BOLIG-NO.EVENTSUTSTILLERE

KLM Miljø AS har over 20 års 
erfaring, god og solid kompetanse i 
vann-og avløpsteknikk som gjør oss 
til en stabil samarbeidspartner med 
god kapasitet. 

KLM MILJØ
www.klmas.no

Innglassing av balkong for boretts-
lag og sameie.

LUMON
www.lumon.no

Vi fornyer avløpsrør inni og under 
bygninger, uten å rive eller grave. 
Størst og eldst i bransjen. SINTEF-
godkjent. 

OLIMB RØRFORNYING
www.olimb.no

Igland Garasjen er Norges ledende 
garasjeleverandør av alle typer 
garasjer.

IGLAND GARASJEN
www.garasjer.no

OBOS leverer forretningsførsel til 
alle borettslag og sameier med 
markedsledende digitale tjenester.

OBOS EIENDOMSFORVALTNING 
www.obos.no

Vi tilbyr alt innen elektrikertjenester, 
og utfører arbeid både for privat-
personer og bedrifter.

HJ ELEKTRO
www.hjelektro.no



LES MER PÅ WWW.BOLIG-NO.EVENTS

Vi tilbyr et bredt spekter av post-
kasser med elektroniske låser og 
nøkkellåser.

STANSEFABRIKKEN HOME 
www.postkasse.no

Ren Service AS er totalleverandør 
av bærekraftige servicetjenester 
innen renhold, eiendomsservice og 
fasade.

REN SERVICE
www.renservice.no

Innovativt brannvern og -varsling, 
alarm og kameraovervåking som 
enkelt og trygt sikrer beboere samt 
at vi ivaretar styrets ansvar.

SIKKERHETSGRUPPEN
www.sikkerhetsgruppen.no

Protan leverer bærekraftige, 
effektive og svært holdbare 
løsninger og produkter for tak.

PROTAN
www.protan.no

Vi leverer prosjekt- og byggeledelse 
og har som visjon å skape en trygg 
prosjekthverdag for dere. 

OPAK
www.opak.no

Solibo er Norges største utfordrer 
på forretningsførsel, og satser 
spesielt på utvikling av nye digitale 
tjenester som forenkler både styrets 
og beboernes hverdag.

SOLIBO
www.solibo.no



UTSTILLERE

KLOKKA 19.00

AVSLUTTER VI KVELDEN 
MED MIDDAG

BOLIG2023 ER GRATIS FOR DEG SOM DELTAKER; 
MAT OG DRIKKE ER INKLUDERT UTEN EKSTRA KOSTNAD.

LES MER PÅ 

WWW.BOLIG-NO.EVENTS

STS – Surface Treatment Systems
Hovedleverandør av KEIM produkter 
i Norge samt egenproduserte maling-
fjernere. Råd og veiledning og produkt- 
valg ved mineralske behandlinger ved 
maling innvendig og utvendig.

STS
www.sts.no



BESØK OSS I 
VÅRE KANALER
     

     

Marknadsrespons            

@marknadsrespons

Marknadsrespons i Lidköping            

#Bolig2023

UTSTILLERE



BOLIG2023 ER GRATIS FOR DEG SOM DELTAKER; 
MAT OG DRIKKE ER INKLUDERT UTEN EKSTRA KOSTNAD.

VELKOMMEN
SCANDIC HELSFYR

INNSPURTEN 7, OSLO
ONSDAG 25. JANUAR



PÅMELDINGSFRISTEN ER:
24. JANUAR

PÅMELDING GJØRES TIL MARKNADSRESPONS:

JANUAR
M T O T F L S

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Ved påmelding trenger vi
følgende opplysninger: 

• BY / UTSTILLINGSPLASS  
• BORETTSLAGETS /SAMEIETS NAVN  
• NAVN PÅ ALLE DELTAKERNE 

• BORETTSLAGETS / SAMEIETS E-POST 

46 90 67 26 info@bolig-no.events  www.bolig-no.events

Vennligst gi beskjed om ev. matallergier ved påmelding, takk!



Hvordan får du mottatt denne meldingen?
Les mer om vårt register og arbeid med din integritet på www.marknadsrespons.se/gdpr

Fabriksgatan 4, SE-531 60 Lidköping, Sweden • 
+46 (0)510-220 95 • www.marknadsrespons.se

ARRANGØR: 
Marknadsrespons AB er et eventselskap basert i Sverige, som siden 1999 har 
organisert mer enn 1000 vellykkede messer rundt i Sverige, Norge og Finland.


