Sæbys ældste tømrer- og snedkerfirma
Fornemmelse for godt håndværk & design

"Når du forventer lidt mere!"
Vi er Sæbys ældste tømrer- og snedkerfirma med mere end 50 år i branchen. Vores
firma bygger på værdierne tryghed, tillid og kvalitet. Derfor mener vi, at du kan forvente
lidt mere, når du vælger os. Vi leverer høj kvalitet i store såvel som små opgaver - og
har kvalificerede medarbejdere, der sætter en ære i at udføre et kvalitetssikret arbejde.
Tømrer- og snedkerfirmaet Hugo Petersen blev i 1968 startet af Hugo Petersen, i lejede
lokaler på en gård beliggende på Solsbækvej i Sæby. Lokalerne blev imidlertid hurtigt
for små, og i 1972 flyttede virksomheden til nybyggede lokaler på Tranåsvej i Sæbys
industrikvarter, hvorfra firmaet drives i dag.
Firmaet har i dag navnet Hugo Petersen & Søn ApS og drives af sønnen Jan Petersen,
der har været tilknyttet firmaet gennem de sidste ca. 35 år. I dag beskæftiger firmaet
omkring 8 medarbejdere, der alle er velkvalificerede håndværkere, som gør en dyd ud
af altid at udføre et kvalitetssikret arbejde.
Firmaet har gennem dets nu mere end 50-årige eksistens altid baseret sit virke på kvalitet i arbejdet og ordentlighed over for firmaets kunder.
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Vi udfører alt inden for tømrerog snedkerarbejde
Vi laver alt fra køkken til tag - både som nybyg, ombygning og renovering. Ingen opgave er for lille.
Vi sætter en ære i, at slutresultatet bliver smukt, solidt og på alle måder lever op til dine forventninger. Derfor gør vi meget ud af at levere en grundig rådgivning, inden arbejdet går i gang, så der er
en fælles forståelse for, hvordan arbejdet skal udføres.
Udskiftning af vinduer og døre
Nybygning
Renovering
Udskiftning af tag
Gulvarbejde
Etablering af nyt køkken eller badeværelse

Håndlavede og
specialfremstillede møbler
Vi specialfremstiller flotte og eksklusive plankeborde og
møbler. Vi forsøger at opfylde alle personlige ønsker, vores
kunder måtte have, og vi garanterer derfor eksklusivt design, der er skræddersyet til den enkelte kundes ønsker og
behov. Vi er fleksible omkring materialer og mål, så vi kan
sikre lige præcis dét møbel, du står og drømmer om, men
aldrig har fundet.
Scan koden og læs mere

Præstbro/Dybvad
Malerforretning
MURER & ENTREPRENØR
Anne Juels Vej 40 • Flauenskjold • 9330 Dronninglund
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Frismosevej 2, Præstbro
9330 Dronninglund

Malerarbejde
både inde
og ude

Tlf. 23 25 20 31 · Mail: ksmaleren@mail.dk

svane køkkenet sæby
tlf. 9846 7447 / svane.com

Vi uddanner
dygtige svende
til faget
Vi sætter en ære i at have lærlinge og
dermed uddanne nye, dygtige svende til
vores fag, og har altid op til to lærlinge
ansat i firmaet. Vores lærlinge stifter bekendtskab med en bred vifte af opgaver
inden for tømrer- og snedkerfaget, så de
er godt rustet til fremtiden. Vi efteruddanner løbende vores ansatte, så vores
kompetencer altid følger med udviklingen.

Kontakt os for et tilbud eller rådgivning:
Hugo Petersen & Søn ApS
Tranåsvej 4,
9300 Sæby
Tlf.: 98 46 20 10
Mob.: 40 54 16 51

• 13947 • www.jsdanmark.dk

E-mail: jan@petersenogson.dk
www.petersenogson.dk

Tolstrup Blik tilbyder
totalløsninger inden for blikfaget.
Med mange års erfaring inden for faget
kan vi tilbyde vores kunder en optimal
løsning i forbindelse med alt blikkenslagerarbejde – stort som småt.
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