
Fra husdrøm til 
drømmehus

Boliger Hytter Landbruk Takstoler Elementer



Overhalla Hus AS ble dannet i 1971, da to 

bedrifter med lang historie i lokalsamfunnet 

ble slått sammen. Under det nye navnet 

startet en reise som skulle inneholde både 

opp- og nedturer. I dag er bedriften en solid 

husprodusent som tilbyr ferdigprosjekterte 

husmodeller av høy kvalitet. Overhalla Hus er 

en del av konsernet Overhallagruppen AS, og 

holder til på tettstedet med samme navn. 
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Ferdighus fra Nord-Trøndelag

I Overhalla Hus vil vi at folk skal bo godt, uansett prioriteringer og økonomiske rammer. Vi tilbyr 

derfor løsninger og hustyper for mennesker i alle faser av livet, og produserer hus for alt fra 

husholdninger på en person, til større familier. 

 

For at du skal kunne finne den hustypen du er ute etter, har vi delt opp husene våre i tre modeller:

* Hus med en etasje

* Hus med to etasjer

* Hus med en etasje, med loft

Vil du ha hus med sokkel, kan vi legge inn dette i en egen etasje på de fleste modellene våre. 

Bo godt!
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De ferdigprosjekterte husmodellene våre 

har rimelige og velprøvde løsninger. Ønsker 

du allikevel å gjøre endringer på modellene, 

er dette selvsagt mulig. Vi leverer også 

garasjer som vi tilpasser både dine ønsker 

og våre modeller. Garasjene er basert 

på moduler og et byggesystem som er 

godkjent av Byggforsk. Systemet har vært 

under kontinuerlig utvikling i over 40 år og 

inneholder en rekke smarte detaljer som 

kommer deg og ditt bygg til gode! 

Rimelig og effektivt



J. Barlien Transport AS
Skogmo, 7863 Overhalla
post@barlientransport.no • www.barlientransport.no
Tlf. 74 28 27 79 • Faks 74 28 27 81 • Mobil 977 38 710

Vi har egen maskinpark med lastere, dumper og gravemaskiner.
Bedriften har eget verksted på Skogmo.

Vi utfører transport av:
Bygg • Trelast • Flis • Thermo • Betongvarer • Byggevarer • Grus • Jord • Knustmasser m. m.

Vi har egne grus- og steintak og leverer følgende:
Samfengt grus • Sortert grus • Veg-grus • Pussand • Strøsand • Sortert støypsand • Knust grus • Knust stein • Singel
Subbus • Sortert jord • Radon-godkjente masser

Produkter
Overhalla Hus tilbyr produkter i følgende kategorier:

4

Boliger

Ferdighus er vår spesialitet, og 

vi har alltid et tyvetalls modeller 

som vi kan bygge. Husene er delt 

opp i tre ulike kategorier, og kan 

tilpasses ulike behov og ønsker fra 

kunde.

Takstoler

Siden 2009 har vår moderne 

takstolpresse vært i gang. Ved 

hjelp av denne kan vi produsere 

CE-godkjente takstoler på opp til 

25 meters bredde. 

Hytter

NOA-hytten er utviklet etter 

inspirasjon fra eldre byggeskikk 

fra støler og særtun. Små og lave 

bygninger plasseres slik at de åpner 

seg mot sol og utsikt. Vi hjelper deg 

selvsagt med å finne riktig plassering 

på din eiendom, for å gi deg den 

beste hytteopplevelsen!
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Spør oss om konstruksjonsvirke!

www.moelven.no

Moelven AS er en av Skandinavias ledende produsenter 
av konstruksjonsvirke og interiørprodukter.
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Elementer

I over 40 år har vi levert elementer i tre til yttervegger, gulv og 

tak. De siste årene har vi utvidet denne virksomheten, ved at vi 

nå leverer materiell også til bygg som har stål eller betong som 

bærende elementer. Vi kan produsere elementer med varierende 

ytterkledning, isolasjonssjikt, vindnetting og stenderverk. 

Landbruk

Vi leverer driftsbygg, redskapshus og tak til landbruket. 

Redskapshusene kan være enten isolerte eller uisolerte, og leveres 

etter dine egne spesifikasjoner og ønsker. 
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Produksjon

Overhalla Hus har en av landets mest moderne 

husfabrikker. Her prefabrikerer vi store deler av 

bygget før vi drar ut på byggeplassene. Dette gjør 

at vi kan reise byggene våre på en meget rask 

og effektiv måte, slik at vi ikke trenger å legge 

beslag på arealer på byggeplassen i lengre tid enn 

nødvendig. 

Effektivitet

For Overhalla Hus er hver eneste ressurs som blir 

brukt til noe som ikke gir verdi for kunden, en 

bortkastet ressurs. Vi har brukt over førti år på 

å utvikle produkter som folk vil kjøpe, produsert 

på mest mulig effektiv måte. Bak modellene står 

arkitekter som jobber for å utvikle produkter som 

etterspørres i markedet. Vi tar også i mot input 

fra kunder som vi fører opp bygg for, og gjør 

det vi kan for å etterkomme ønsker og trender 

i utviklingen. Vi bygger moderne boliger med 

norske råvarer, oppført i samarbeid med seriøse 

samarbeidspartnere. 
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Med hele landet som marked

I Overhalla Hus kan vi levere varene våre over hele landet. Vi 

har et salgsnett som består av forhandlere og salgskontorer 

rundt omkring i landet. Vi er i dag ca. 40 ansatte, men i sterk 

vekst, og forventer at dette tallet vil øke. Firmaet drives etter 

veldefinerte prinsipper, og etter over 40 år i markedet har vi 

definert og perfeksjonert vår forretningsmodell.



www.hth.no

Referanser

I Overhalla Hus har vi vært 

med på å sette opp mange 

kjente og kjære bygg. Her er 

to av byggene vi har vært 

med på å realisere:

Berg Brygge, Sønma

14 leiligheter på Berg Brygge i Sømna kommune.
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Oppdalstoppen 880 AS, Oppdal

I 2007 bestemte selskapet, som er eid av Kjell Inge Røkke, seg for å bygge flere fritidsleiligheter på Oppdal. 
I 2007 stod 16 nye fritidsleiligheter med Royalkledning og tak utført med takbord Royal, ferdig oppført. 
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Har du byggeplaner?
Ta kontakt med oss!

7977 Høylandet
E-post: bjorn.ingvar@buso.no

Mobil: Bjørn 97504511

Skogmo, 7863 Overhalla · Tlf: 91 58 70 11 · Fax: 74 28 13 36

• Ringmur
• Grunnmur
• Plater på mark

GalguftenBetong-90x55_V2.pdf   1   01-12-2011   09:13:42

  

Plater-Beregninger-Maskiner AS

Takstolprodusentens viktigste støttespiller ! 

Øvre 13 
2322 Ridabu 

www.pbm.no 

Tel. 62541414 
Faks 62541410 

Havnegata 3, 7800 Namsos - Tlf: 74 21 90 20
namsos@adcomdata.no - www.adcomdata.no

www.stryntrappa.no

Takk til alle våre annonsører!
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Som stolt eier i Overhalla Hus ønsker vi å sette fokus  på samarbeid 
og totalleveranse innen bygg og anlegg.

Stål • Betong • Tre
Les mer på våre hjemmesider - www.overhallagruppen.no

Vi satser på fremtidens bygg

Bjørnes, 7863 Overhalla
E-post: post@overhallagruppen.no

Tlf: 74 28 06 00
Faks: 74 28 06 01

Kvalitetsbevis

Store investeringer over mange år gjør at vi i dag kan levere produkter 

med sertifiseringer som viser høy kvalitet i alle ledd!
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Overhalla Hus AS
Skogmo
7863 Overhalla

Tlf.: 74 28 25 00 
Fax: 74 28 25 39

E-post: post@overhallahus.no

www.overhallahus.no  • 
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