Solidt malerarbejde i mere end 100 år
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The Silo
H. Friedmann & Søn A/S har udført fagentreprise i The Silo i Nordhavn, København.
Udført: 2017-2018.
The Silo er et omfattende nybyggeri,
hvor en gammel kornsilo er bygget om til
en række luksuslejligheder. Udtrykket er
råt baseret på en vision om at forene det
gamle med det nye.
Fagentreprisen omfatter al indvendigt
malerarbejde i bygningens mere end 17
etager bestående af 38 boliger.
Det har været en spændende og anderledes opgave at arbejde i disse omgivelser,
og vi er stolte af at have været med til at
skabe så smukke og unikke lejligheder.
På vores hjemmeside www.friedmann.dk
finder du et udsnit af flere projekter, vi har
været involveret i.

Dokumenteret
kvalitetssikring
Med vores effektive kvalitetssikringssystem
kan vi sikre, at alle processer overholdes og
dokumenteres til gavn for de involverede
parter. Desuden prioriterer vores dygtige
byggeledere hyppige tilsyn og sørger for optimering af processen, hvis det er nødvendigt.

Kvalitet i hele processen
I mere end 100 år har malerfirmaet H. Friedmann & Søn
A/S løst opgaver for virksomheder, boligforeninger og
privatpersoner på hele Sjælland.
Virksomheden blev grundlagt i 1915 af Feival Friedmann,
som havde en ambition om at levere solidt malerarbejde
til byens bedre borgerskab. Med sit mobile værksted –
en trehjulet cykel med lad – kørte han rundt og udførte
dagens opgaver. Takket være stor ihærdighed gennem
årene og naturligvis stabilt kvalitetsarbejde til stor tilfredstillelse for kunderne kunne H. Friedmann & Søn A/S
i 2015 fejre 100 -års jubilæum.
I dag drives virksomheden af direktør Jesper Kokholm i
samarbejde med partner Peter Frederiksen. Jesper overtog direktørstolen fra Kurt Enevoldsen i 2016 som en del
af et planlagt generationsskifte. Både Peter og Jesper
havde en lang række år forinden arbejdet som malermestre i virksomheden.
I en travl hverdag lægger vi vægt på at holde fast i traditioner og gamle dyder som ordholdenhed, fleksibilitet og
kvalitet. Vi holder, hvad vi lover, og er ikke færdige med
en opgave, før kunden og vi selv er tilfredse. Det er vigtigt for os, at kunden har tillid til, at vi løser opgaven til
den aftalte pris, inden for den aftalte tid og i den aftalte
kvalitet.
Netop kvalitet er noget,vi aldrig går på kompromis med.
Det arbejde, vi leverer, er naturligvis i høj kvalitet, men
vi tilstræber også, at vores kunder oplever kvalitet i alle
led i vores virksomhed – lige fra vi tager telefonen, til det
sidste penselstrøg er sat.
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Nyt liv til gamle bygninger
En hel del bygninger bliver desværre forsømt. Det kan
være trappeopgange, facader og vinduer – og det er
synd, da det har en indvirkning på en ejendoms kvalitet
og det generelle indtryk af ejendommen.
Få os til at renovere jeres bygninger, så kvaliteten højnes
på jeres ejendom – både rent økonomisk og for beboerne.
Vi har mere end 50 dygtige medarbejdere, der alle
forstår betydningen af høj kvalitet og godt håndværk.
De bliver løbende uddannet på nye teknikker og holdt
opdateret på, hvad der rører sig i branchen, så vi altid
kan levere det bedste resultat. Derudover forstår vi,
hvad farver kan betyde, og vi deltager gerne i processen
omkring valg af farver.

Trapper, facader og vinduer
Billederne på opslaget er et udsnit af udført facade-,
vindues- og trappearbejde i København og omegn.
Se flere referencer på www.friedmann.dk
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Specialister i
bevaringsværdige
bygninger
Vi har stor ekspertise i ombygning og restaurering
– særligt i bevaringsværdige bygninger, hvor vi med
nænsomhed, respekt og omtanke gør brug af gamle
teknikker.
Vores medarbejdere har stor viden om og forståelse for
teknikker, materialer og pigmenter. De er vant til at se
muligheder og finde løsninger, så vores kunder opnår de
bedste resultater.

Statens Museum
for Kunst
H. Friedmann & Søn A/S har løst en
større opgave for Statens Museum
for Kunst i København.
Farverne på vægge, montrer og
bænke i udstillingslokalerne er
nøje sammensat i samarbejde med
personale fra Statens Museum for
Kunst, så alle rum har den rette
atmosfære uden at overdøve udstillingerne.
Det har været spændende at løse
opgaver i et miljø, hvor omgivelserne i den grad skal respekteres i
processen.
Se flere spændende projekter, vi
har løst, på www.friedmann.dk
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Taastrup Hovedgade 136
2630 Taastrup
Tlf.: 43 52 65 74
Mobil: 21 42 95 85
henning@gulvslibning.dk

Afhøvling og behandling af gulve, kontakt os for
et uforpligtende tilbud.
Vi udfører arbejde for: Boligselskaber – Staten
Hovedentreprenører – Kommuner og Private

Vi sætter kvalitet, pris og aftaler i højsædet

Grøn maling i alle farver
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industrilakering

Glarmester · Tømrermester · Hovedentreprise · Renovering · Tilbygning · Forsikringsskader
Mindre ordrer
En kvalitetsbevidst, prismæssig
kan indleveres
konkurrencedygtig og stabil samarbejdspartog afhentes i
Hellerup
ner, når det gælder industriel overfladebe-

Store Valbyvej 260
4000 Roskilde
Tlf.: 46 78 77 22
40 59 97 00
info@malerilsoe.dk
www.malerilsoe.dk

handling af træ, plast og kompositmaterialer.
Vi kan bl.a. behandle:
Døre, låger, stole, inventar, lamper, udstillingsinventar, beklædningsbrædder, lægter,
fodpaneler og indfatninger o.s.v.
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