Vi bygger på tillid og godt håndværk!

Din foretrukne entreprenør på
renoveringsmarkedet
PNP-BYG A/S blev grundlagt i 1969 og var oprindeligt et tømrerfirma.
Gennem årene har virksomheden oplevet en stigende succes, og i
dag er PNP-BYG en dynamisk, velkonsolideret entreprenørvirksomhed
med mere end 100 ansatte og har renoveret flere end 1.000 etageejendomme i hovedstadsområdet.
Vores vision er at være den foretrukne entreprenør på renoveringsmarkedet, og med udskiftning af mere end 15.000 vinduer og døre samt
udskiftning af omkring 20.000 m2 tag om året er vi godt på vej. Vi har
ingen ambition om at blive den største på markedet, men bruger vores
energi på at udføre opgaverne til bygherres fulde tilfredshed gennem
kvalificeret arbejdskraft, hårdt arbejde og godt håndværk.

I PNP-BYG har vi alle årene arbejdet ud fra et fastforankret værdisæt,
som definerer, hvem vi er og hvad vi står for. Vi er:
Kundeorienterede:
• Vi vil være kundens foretrukne partner, idet vi hele
tiden gør vores bedste for at forstå og opfylde kundens specielle behov.
• Vi vil vinde kundernes tillid gennem en tæt, løbende
dialog om, hvad der er ønskeligt, og hvad der er
muligt.
• Vi vil samarbejde og udvikle løsninger, der dækker
kundernes behov for byggeri, service og information.
Værdiskabende:
• Vi vil skabe resultater, der er nyttige, attraktive og
betydningsfulde – både for vores kunder, samarbejdspartnere, ejere og os selv.
• Vi vil udvikle løsninger, der giver så mange økonomi-

• ske, praktiske og oplevelsesmæssige fordele som
overhovedet muligt.
• Vi vil bruge vores erfaring, viden, fantasi og engagement til at udvikle nye kompetencer.
Nytænkende:
• Vi vil være åbne for nye måder at tænke og arbejde
på – såvel personligt som fagligt.
• Vi vil forholde os kritisk til faste normer, standarder,
kutymer og vaner, idet vi har en stor ambition om at
gøre tingene bedre.
• Vi vil omsætte tanker til handling. Dels for at skabe
helt nye resultater, dels for at skabe resultater på nye
måder.
• Vi vil udveksle erfaringer. På den måde vil vi øge
såvel vores egne som virksomhedens kompetencer.

Glerupvej 4
2610 Rødovre
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Povl Sørensen A/S – din samarbejdspartner

Tlf.: 44 94 17 68

Povl Sørensen A/S er en virksomhed med mere end 50 års erfaring, som
totalleverandør af facadebeklædning, tyndpladeemner og smedearbejde
til byggeri og industri.

www.ps-as.dk

hln@ps-as.dk

Vores kernekompetencer er bæredygtigt
byggeri inden for renovering og vedligehold.
Vi laver kun hovedentrepriser. Herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energioptimering
Tagarbejde
Vindues-/dørudskiftning
Facaderenovering
Tagboliger
Altaner
Indretning
Skolerenovering

Troværdige:

God økonomi:

• Vi vil kende vores forpligtelser og gøre vores bedste
for at indfri dem.
• Vi vil leve op til vores løfter og overholde alle aftaler.

• Vi vil sørge for, at der er et fornuftigt forhold mellem
risiko og fortjeneste.
• Vi vil bruge vores ressourcer, så de giver det bedste afkast, samtidig med at vi opfylder kundernes
forventninger.
• Vi vil fremstå som en sund forretning til glæde for os
selv som medarbejdere og for vores kunder, samarbejdspartnere, ejere og samfundet som helhed.

God arbejdsplads:
• Vi vil aftale mål og rammer for et stimulerende og
udviklende teamwork.
• Vi vil kollektivt og individuelt være endnu bedre til
vores arbejde.
• Vi vil forstå og respektere hinanden.
• Vi vil have et sikkert og godt arbejdsmiljø.

Hos DK Blik har vi salg af naturskifer til tag og facade,
tagrender og nedløb samt tilbehør. Derudover laver
vi taghætte, faldstammers inddækninger samt div.
inddækning i zink, kobber og alu efter jeres mål.

Lyshøjvej 8H · 3650 Ølstykke · 7174 1616 · info@dk-blik.dk · www.dk-blik.dk
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Tagudskiftning

Kobbelvænget 65

Valdemarsgade 21

Opgave:
Udskiftning af tag

Bygherrerådgiver:
EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

Entreprise:
Hovedentreprise

Byggeperiode:
Oktober 2017 - december 2017

Bygherre:
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Opgave:
Udskiftning af naturskifertag
samt udbedring af svampeskade og rådskader mv.
Entreprise:
Hovedentreprise

Bygherre:
Københavns Kommune, Københavns Ejendomme
Byggeperiode:
Juni 2016 - oktober 2016

A/B Islands Brygge 3-5
Opgave:
Tag- og facaderenovering
Entreprise:
Hovedentreprise
Rådgiver:
SBS Rådgivning A/S
Bygherre:
A/B Islands Brygge 3-5
Byggeperiode:
Februar 2017 - juni 2017

VI LEVERER OGSÅ TIL PNP-BYG
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Vinduesudskiftning

DSI Magrethegården
Opgave:
Udskiftning af facader, vinduer
og døre
Entreprise:
Hovedentreprise

AB Lykkehøj
Bygherre:
DSI Margrethegården
Byggeperiode:
Maj 2017 - august 2018

Rådgiver:
Tegneriet

Den Sønderjyske By
Opgave:
Udskiftning af vinduer samt
renovering af facade
Entreprise:
Hovedentreprise
Rådgiver:
SBS Rådgivning A/S

Opgave:
Udskiftning af vinduer og udvendige døre samt istandsættelse af facader, sokler og porte/
gennemgangen

Rådgiver:
Peter Jahn & Partnere A/S

Entreprise:
Hovedentreprise

Byggeperiode:
Marts 2016 - december 2016

Bygherre:
A/B Lykkehøj

Egmont-kollegiet
Bygherre:
Frederiksberg Boligfond

Opgave:
Udskiftning af vinduer

Bygherre:
Egmont H. Petersens Kollegium

Byggeperiode:
Oktober 2016 - oktober 2018

Entreprise:
Hovedentreprise

Byggeperiode:
Februar 2016 - november 2016

Rådgiver:
Palle Dyreborg

Vedligeholdesesfrie
løsninger der holder i
en menneskealder!
Zink-, kobber- og skiferløsninger til erhverv
og private.

Tlf.: 42 80 78 78
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Facaderenovering

Et øjebliksbillede i byggeforløbet.

E/F Rustenborg
Opgave:
Renovering af facade/vinduesudskiftning

Rådgiver:
Bang & Beenfeldt A/S

Entreprise:
Hovedentreprise

Bygherrerådgiver:
Eiby Rådgivning aps.

Byggeperiode:
Byggeperiode 2018 - 2019

A/B Mønten

E/F FrederiksHave
Bygherre:
E/F FrederiksHave

Opgave:
Udskiftning af vinduer samt
renovering af facade

Entreprise:
Hovedentreprise

Bygherrerådgiver:
E/F FrederiksHave,
Procasa ApS

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
DEAS A/S

Byggeperiode:
Maj 2016 - december 2017

Rådgiver:
TPD Arkitekter

Opgave:
Renovering af tag, facade og
installationer
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Bygherre:
A/B Mønten
Byggeperiode:
Oktober 2015 - oktober 2016

NDS

Speciale inden for tagpap

Autoriseret el-installationsfirma med over 35 års
erfaring. Fair priser og høj kvalitet – hver gang.

Så vi ved det på
toppen, holder dig
tør på kroppen

Hvidsværmervej 121
2610 Rødovre

Tlf.: 39 56 14 20
mail@fisker-el.dk
www.fisker-el.dk

Tlf.: 29 46 69 22 · cbtag.info@gmail.com

Har De affaldsproblemer...
– lej en container
ATTER EN

CONTAINER

A/S GEORG HANSEN
Handel & Transport

32 50 00 92

Præfabrikerede lysninger og
bundstykker fra NIC Denmark
sikrer dig en hurtig opsætning,
økonomiske besparelser og
flot finish.

Kirstinehøj 40 • 2770 Kastrup • gh@georg-hansen.dk
AFFALDSCONTAINERE • 10-20-40 FT. CONTAINERE • STORE KRANER
KRAN/GRAB-TIPVOGNE • LEVERING AF JORD, STEN & GRUS SAMT
LEJE OG LEVERING AF KØREPLADER

www.nordicinnercore.dk
Thers Stilladser ApS lægger stor vægt på at yde en
kvalitetsservice, samt at finde de rette løsninger til
de aktuelle stilladsopgaver.Vi er interesseret i alle
opgaver, store som små.
Ring til os og få et uforpligtende tilbud!

20 48 62 58 - 46 75 41 40
Kalkgravsvej 10 · 4000 Roskilde · Mail@thers-stilladser.dk · www.thers-stilladser.dk

Industrivej 72
4683 Rønnende
Værftsvej 51
4600 Køge
Kamhjulet 1
4760 Vordingborg

Vinduespolering · Trappevask
Erhvervs- og kontorrengøring
Rentvandsanlæg

Tlf.: 70 257 267
www.sjeb.dk

KBK Tagentreprise A/S

Ring
4913 8535
Munkegårdsvej 21A
3490 Kvistgård
jeb@kbk.dk
www.kbk.dk

Specialister i tagdækning
i 40 år – 15 års garanti
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OPPUDSNING OG
RENOVERING AF
FACADE

SPECIALISTER I
FACADERENOVERING

FØR

EFTER

Vi klarer både nye mørtelfuger,
pudsning af murværk og
facadeisolering

VI RENOVERER
FACADER FOR PNP
EFTER

VÆRKSTEDSVEJ 24 · 4600 KØGE · TLF. 53 38 91 55 · TP@KBFE.DK · WWW.KBFE.DK

Glerupvej 7, 2610 Rødovre
38 74 30 11
info@pnp-byg.dk
www.pnp-byg.dk

Højeste kreditværdighed
Bisnode 2019

14890 • www.jsdanmark.dk

FØR

