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E. Anker & Søn yder assistance ved:
-

Hovedentrepriser - Forsikringssager
Fagentrepriser
- Renovering
Tilbygninger
- Vedligeholdelse
Ombygninger
- Reparationer
Bindingsværksopgaver

E. Anker & Søn er kunder hos os - og serviceres lige der,
hvor træet skabes. Måske skulle du
også tale forretning med
På gensyn i
Spar Nord Aarhus
Telefon 87 30 31 40
en bank, der forstår dig?
www.sparnord.dk
tættere på
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Tømrerarbejde med tradition
E. Anker & Søn A/S er Aarhus’ ældste familieejede tømrer- og snedkerfirma med en lang og stolt tradition for at levere kvalitetshåndværk. Det
har vi gjort siden begyndelsen i 1945, hvor Willy Anker startede virksomheden i nogle små interimistiske lokaler på Skovvejen i Aarhus. Allerede
i 1954 blev rammerne for små, og virksomheden flyttede til en 3-etagers
bygning i Dannebrogsgade, som var et perfekt og centralt udgangspunkt
for at servicere lokalområdet med bygge- og reparationsopgaver. I 1992
var der igen behov for yderligere udvidelser, og kunderne var i højere
grad geografisk spredt, hvorfor vi flyttede til et nyt og moderne værksted
på Åbyvej i Åbyhøj med bedre pladsforhold for leverandører og vores
egne folk.

I dag drives firmaet af tømrermester Michael
Ancher, der er 3. generation i virksomheden.
Han startede i 1971 med at stå i lære hos sin
far, og siden 1991 har han stået i spidsen for
firmaets udvikling.

E. Anker & Søn har kunder inden for både erhvervslivet og det private,
men størstedelen af vores opgaver ligger hos det offentlige, som vi
hjælper med både små og store opgaver – det kan eksempelvis være
ombygning af hospitaler, skoler, universitetet samt Aarhus Kommunes
Bygninger.
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Stabilt arbejde – stabile kunder
E. Anker og Søn har i næsten 70 år været garant for et godt stykke arbejde.
Ellers ville det ikke kunne lade sig gøre at drive et lokalt forankret tømrerfirma i så lang tid. Mange af kunderne har vi haft et løbende samarbejde
med over mange, mange år. En af grundene er, at vi har meget stort fokus
på, at kvaliteten er i top. Mester er selv inde over de fleste opgaver, så der
altid bliver ydet en god og præcis service til den enkelte kunde. Vi vil og skal
levere kvalitet til tiden.
Det er ikke kun vores kunder, der får god behandling – medarbejderne bliver
også hos os i lang tid. Således har flere ansatte været hos E. Anker & Søn i
op mod 30 år, og vi gør i det hele taget meget for at skabe et godt, sikkert
og harmonisk arbejdsklima. Vi understøtter derfor medarbejdernes kollegiale
netværk, og det starter helt fra starten på tømreruddannelsen, hvor vi har
fokus på at uddanne og lære fra os om faget. Et socialt ansvar, vi mener er
vigtigt, og derfor har vi altid 4-5 lærlinge gående ud af vores medarbejderstab på ca. 20 mand.

E. Anker & Søn er medlem af Dansk
Byggeri og BYG-Garantiordningen.
Garantien gælder i fem år, fra
arbejdet er udført, og omfatter den
håndværksmæssige del af opgaven
– hvad enten der er tale om renovering, om-/tilbygning eller opførelse
af et nyt hus. Ordningen dækker op
til kr. 100.000 inkl. moms pr. bygge
sag og er dermed et økonomisk
sikkerhedsnet, når du skal bygge.

Revision og rådgivning
Læs mere på www.ey.com/dk eller
kontakt os på tlf. 70 10 80 50
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Værkstedsarbejde
E. Anker & Søn har eget topmoderne snedkerværksted, som er et must
til de mange special- og restaurationsopgaver, vi løbende løser for vores
kunder. På værkstedet har vi en erfaren maskinsnedker gående fast,
der altid finder en løsning på de udfordringer, vi møder i dagligdagen.
Det kan være alt fra nogle unikke listeprofiler i et gammelt vindue til en
specialbygget receptionsdisk til et hospital.

Glas og vinduer
Udskiftning og renovering af vinduer er en af vores spidskompetencer.
På værkstedet kan vi producere lige præcis det, vores kunder efterspørger. I mange tilfælde vil vi dog bestille vinduerne hos de vinduesfabrikker, vi arbejder sammen med. Men ved renoveringsopgaver, når det
haster, eller hvis vinduerne skal have et specielt format, er det en stor
fordel, at vi kan levere en hurtig og skræddersyet løsning.

Mere end 90 års erfaring
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- Aarhus Universitet

- Aarhus Rådhus

Stark Vesterbro Trælasthandel Århus
Daugbjergvej 17
8000 Århus C
Tlf. 82 52 80 00

Siden virksomhedens start har vi løbende
arbejdet på renoveringsprojekter på Aarhus
Rådhus. Vi laver mange ombygninger og
renoveringer på offentlige bygninger, skoler
og institutioner.

Lægårdsvej 7
8520 Lystrup
Tlf. 86 10 13 66
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Speciale i renoveringsopgaver, hvor det gamle håndværk
skal holdes i hævd. Vi har blandt andet et tæt samarbejde
med Den Gamle By og renoverer mange fredede bygninger.
Dette indbefatter også restaurering og reetablering af de
oprindelige døre og vinduer.

Øverst til højre er det Aarhus
Kunstakademi, Vestergade 29.
Nederst en kommunal ejendom på
Paul Martin Møllers Vej.

PB DØRE - VINDUER

Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S har over 20 års
erfaring med alle former for malerarbejde. Vi lægger
vægt på kvalitet og service samt et godt arbejdsmiljø.
Åbyvej 79 – 8230 Åbyhøj – Tlf. nr. Aarhus afd.: 86 15 00 33

Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde
Døre og vinduer efter mål

TØMRERFIRMAET PER BECH ApS
Dagstrupvej 23 ∙ 8544 Mørke
Tlf. 86 37 76 33 ∙ Bil tlf. 40 40 32 40 ∙ Fax 86 37 76 11
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E. Anker & Søn A/S
Åbyvej 79
8230 Åbyhøj
Tlf.:
Fax:

8615 2911
8615 2319

E-mail: e-anker@e-anker.dk
Web: www.e-anker.dk

E. Anker & Søn er medlem af:

www.byggaranti.dk

www.danskbyggeri.dk

Aarhus tømrerlaug
www.aarhus-toemrerlaug.dk

