Kvalitet i dit byggeri

ENTREPRISE

Kagshusene, Brønshøj

Vi fokuserer på det, vi er gode til –
resten overlader vi til vores dygtige
samarbejdspartnere
Hos DAHL A/S har vi stor erfaring i at håndtere hele processen fra første
idé til det færdige byggeri både ved nybyg og renoveringsprojekter.
Vi har et veletableret og godt samarbejde med flere af landets bedste
rådgivere, arkitekter, håndværkere mv., som betyder, at vi sammen med
stærke interne kræfter kan sammensætte et professionelt team, der kan
løfte din idé til konkrete resultater.

Vi arbejder på tværs af afdelinger
Vi har en stor egenproduktion og er stærke inden for en række traditionelle håndværksfag, som vi har in-house. Dette gør os konkurrencedygtige på både pris og resultater. Vi er entreprenører med stort E og
følger med udviklingen inden for branchen. Dog holder vi fast i vores
fundament og håndværksmæssige traditioner, og hylder de gammelkendte principper om troværdighed, ordentlighed og værdighed - og vi
forstår betydningen af, at en en god forretning og den bedste oplevelse
kommer af den gode dialog i samarbejdet.

DAHL A/S – de bedste rammer for
dit byggeri
DAHL A/S skaber de bedste rammer for dit byggeri, og har gjort det siden etableringen i 1986. Vi er en entreprenørvirksomhed med stærke
håndværksmæssige traditioner og et medarbejderteam, der består af
faglærte håndværkere, specialister og dygtige projektledere, som løser
opgaver i total-, hoved- og fagentrepriser inden for stort set alle håndværksfag.Dette betyder, at vi kan sammensætte det rette team til den
enkelte opgave og sikre, at de nødvendige kompetencer og ressourcer
er til stede i byggeriets mange faser.

SOSU-skolen, Holbæk

Holdkærparken, Kastrup

DONG ENERGY

Ørne- og Uglevang, Allerød

Se flere referencer på
www.dahl-as.dk

Vi leverer professionelle løsninger til både
private og erhvervskunder

Vi opdaterer løbende, så du kan se
de nyeste projekter, vi har deltaget i.

POUL LARSEN
Aut. el & vvs installatør
www.as-pl.dk / FJENNESLEV / +45 57 80 90 81

• Vinduer & Døre

• Forsikringsarbejde

• Nybygning

• Renovering

• Tilbygning

• Sommerhuse

• Tagarbejde

• Isolering

Vi finder den rigtige pris på både
erhvervs- og privatforsikringer
Steffen Lejre
Mob.: 21 38 24 41
Morten Bro
Mob.: 21 38 24 42
www.borgforsikring.dk

Malermester
Thiemke ApS

c/o Strandklit 116 • 9990 Skagen

Tlf.: 40 14 44 77

Landinspektør
- rådgivning og teknisk måling
•
•
•
•
•
•

BBR-, BR10- og B311-arealer
Bygherrerådgivning
Ejerlejlighedsopdeling
Projekteringsgrundlag
Teknisk opmåling og afsætning
Udstykning, matrikulære ændringer
Tvilum Landinspektørfirma A/S
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Herredsvejen 14

3400 Hillerød

4825 1100

tvilum@tvilum.dk

www.tvilum.dk
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Vi stiller krav til os selv, vores samarbejdspartnere
og vores bygherrer – det sikrer alle parter det bedste forløb og endelige resultat.
Hos DAHL A/S udfører vi alle former for nybyggeri og renoveringsarbejde – i den kvalitet og tid, som
vi aftaler. Vores erfaring spænder bredt, og vi løser blandt andet opgaver inden for boligbyggeri,
alment som privat, skolebyggeri, børneinstitutioner, kulturinstitutioner, erhvervsbyggeri, laboratoriebyggeri, forskningsfaciliteter og meget mere.
Ud over nybyg er vi stærke inden for renoveringsopgaver samt indretning og opbygning af større kontormiljøer og butikslokaler. Vi har
erfaring i at styre komplekse projekter og er gerne med i processen
fra første idé til det færdige resultat.

Kontakt os for en uforpligtende snak. Du kan
enten ringe til os eller
udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside

Komplette sikkerhedsløsninger
– tilpasset til dine krav

• Låse
• Alarmer
• Videoovervågning
• Adgangskontrol
Toftebakken 9A • 3460 Birkerød • Tlf.: 45 81 81 81
nordsjaelland@certego.dk • www.certego.dk

Islevdalvej 208 | 2610 Rødovre | T: 39 77 02 02
info@dahl-as.dk

dahl-as.dk

11449 • www.jsdanmark.dk

www.beckovvs.dk · Tlf. 47 33 30 00

INVITA - EN ERFAREN SAMARBEJDSPARTNER
Med Invita Vejle som samarbejdspartner får du en kvalitetsbevidst
og erfaren leverandør af kundetilpassede totalløsninger.
Vi har egne håndværkere og montageledere som styrer hele
processen for dig.
Kom ind til INVITA og lad os stå for totalentreprisen.
Invita Vejle
Løversysselvej 5a . 7100 Vejle . Tlf. 75 72 04 55 . www.invita.dk
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