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Velkommen til Hans Henning Nielsen A/S
Tømrer- og snedkerfirmaet Hans Henning Nielsen A/S blev grundlagt
i 1945. De grundlæggende idealer om at skabe kvalitet, tillid og varigt
samarbejde med tryghed for kunderne, er holdt i hævd og er nu som før
HHN’s styrke.
HHN´s medarbejdere er fordelt i 3 hovedgrupper.
HHN’s Entrepriseafdeling udfører entrepriser i fag- og hovedentreprise, og
deltager i indbudte og offentlige licitationer. Desuden udføres opgaver for
erhvervslivet, stat og kommuner i tilbud og regningsarbejde.
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HHN’s serviceafdeling råder over 18 servicevogne udstyret med maskiner
og værktøj. Afdelingen beskæftiger sig med alle reperationer og apteringsopgaver og har blandt andet specialiseret sig i skimmelsvampsager.
HHN’s maskinsnedkeri udfører opgaver for firmaets afdelinger og eksterne
kunder. Opgaverne er CNC fræsning, kehlearbejde, pladeopskæring,
finering til inventar, laminatspænd til køkkenborde og vinduesplader,
individuelt inventar til institutioner, speciel fremstillede køkkener, vinduer
og døre.
Gammelgårdsvej 75
3520 Farum
Tlf.: 44 34 06 50
E-mail: info@hhn.dk
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Historie
Hans Henning Nielsen grundlagde sit tømrer firma i efteråret 1945. Hans
Henning Nielsen A/S er den dag i dag en familieejet virksomhed, som
administreres af Jesper Dahl Nielsen og søn, tømrermester Tobias Dahl
Nielsen. Med domicil i Farum på Gammelgårdsvej 75, er vi centralt beliggende for vore aktiviteter i København og omegn.
Holdninger til kvalitet, tillid og samarbejde er bærende fundament for
virksomheden, som har opretholdt samarbejdet med kunder over flere
generationer.
HHN´s arbejdsområder er primært byggeopgaver for den professionelle
bygherre i den offentlig og private sektor, udført i fag- eller hovedentreprise.

Hans Henning Nielsen A/S | 5

Socialt Ansvar
Hos Hans Henning Nielsen A/S er vores mål ikke alene at drive en profitabel forretning, men også at opfylde og udvikle vores etiske, sociale og
miljømæssige ansvar som virksomhed. Vores sociale ansvar spænder bredt
og dækker alt fra relationer med vores kunder og medarbejdere til miljø og
samfundet. Vi har udviklet og fortsat udvikler grundlæggende principper
omkring vores adfærd i og udenfor virksomheden.
•
•
•
•
•
•

Forretningsprincipper
Personale politik
Udvalg og klubber
Støtte af NGO-organisationer
Sociale arrangementer
Miljø og bæredygtighed
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Entrepriseafdelingen
Entrepriseafdelingen udfører alle slags opgaver for den profesionelle bygherre og rådgiver.
Arbejdet tilbydes i hoved- og fagentreprise, men vi tilbyder også samarbejde i partnerring og/eller udførelse som regningsarbejde.
Vi rådgiver gerne i projekteringsfasen, og stiller os til rådighed efter aftale.  
Kontakt:
Tømrermester:
Tobias Dahl Nielsen
Tlf.: 44 34 06 30
Beregner:
Lars Dahl Meier
Tlf:: 44 34 06 46
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Renoveringer
De senere år har vi udført bygningsrenoveringer på:
Christiansborgs Slot, Finansministeriet, Danske Bank, Danske Erhverv, Danisco, Frederiksberg Rådhus, Vejdirektoratet, Danica, Patient Ombuddet,
EY Tower – Gl. Tv-byen og for ejendomsadministration.
Vi kan udføre alle former for bygningsrenovering, og tilbyder gerne vores
erfaring i projekteringsfasen.
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Samarbejdspartnere
Vores målsætning er, at kunne etablere vedvarende samarbejder og udvikle
vores forretningsområder.
Hans Henning Nielsen A/S har de sidste mange år løst opgaver i samarbejde med følgende virksomheder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danica Pension
BRF Kredit
Furesø Kommune
Frederiksberg Kommune
Østergaard Bygge og
indeklimateknik A/S
Holsøe Arkitekter
Danske Bank
Holm & Grut Arkitekter
Konge Egen
Vemmelund Arkitekter
Dupont
DATEA
NORDENTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danske Spil
CEJ ejendomsadministration
Wissenberg rådgivende
ingeniører
H. P. Olsen og Søn
DEAS
Paul Leroy
Ole Hagen Arkitekter
KHR Arkitekter
HCM Arkitekter
Arkitektfirmaet C. F. Møller
Nordea Ejendomme
Mærsk Seago Line
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Continua
•
Glasvægssystem med to lag glas.
•
Profilfrit fuldglas-look
•
Leveres med træ- og ståldørkarme

Dansk produktion.
Dansk kvalitet.
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Serviceafdelingen
Vi har 18 servicevogne, der fungerer som mobile værksteder, hvor de
fleste opgaver kan blive løst på stedet.

Service er nøgleordet for afdelingen
Afdelingen kan tilbyde stor fleksibilitet og fast tilknyttede håndværkere
i samarbejde med kunden. Opgaver som kræver nye bygningsdele eller
inventar kan produceres på vores eget maskinsnedkerværksted.

Særlige kompetencer
Serviceafdelingen har yderligere udviklet særlige kompetencer indenfor udbedring af fugt og skimmelsvampsskader, lejlighedsmodernisering, modernisering af tandlægeklinikker og opsætning af MONO akustik
lofter.
Kontakt:
Flemming Løvenrose
Tlf.: 44 34 06 34
Tore Lindgren
Tlf.: 44 34 06 54
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Serviceafdelingens kompetencer
I vores daglige arbejde interesserer vi os løbende for at udvikle vores forretningsgrundlag til glæde for vores kunder og medarbejdere.
Vi har derfor udviklet og oparbejdet følgende kompetence områder.

Fugt og svampeskader
Hos Hans Henning Nielsen A/S, har vi gennem årene fået betydelig erfaring med bekæmpelse af fugt og svampeskader.

Mere end 500 skimmelsvampsager
Skimmelsvamp opstår ofte pga. opstigende grundfugt, vandskader og
kuldebroer. Vi kan ved hjælp af termografisk udstyr registrere skadeårsag
og dermed vælge rette metode og valg af materiale til afhjælpning.
I bekæmpelsen af skimmelsvamp benytter vi os primært af afrensning efter
Micro Clean metoden(tørdamp rensning) i samarbejde med Micro Clean
A/S.
Kvalitetsikring og kontrol af afrensning ved Mycometertest. HHN har udført
mere end 500 skimmelsvampsager

Træ nedbrydende svampe
Udbedring af svampeskader udføres i samarbejde med arkitekter, rådgivende ingeniører samt forsikringsselskaber.
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Mere end 150 tandlægeklinikker
Hos Hans Henning Nielsen A/S, er tandlægeklinikker et niche område
vi har stor erfaring i. Vi har bygget mere end 150 tandlægeklinikker i tæt
samarbejde med Nordenta.

Strålebeskyttelse
Når det gælder strålebeskyttelse, kan vi rådgive om strålevinkler og indretning. Vi har udviklet særlige blyvægselementer, som fremstilles på vores
maskinsnedkerværksted. De produceres individuelt og håndteres efter
gældende lovgivning, hvor patienter og medarbejdere kan føle sig trygge.    

Unitforstærkning
Vi udfører forstærkninger på gulv og vægge, for at sikre et optimalt underlag for de forskellige units og stole.  Mange gulve på bjælkelag kan ikke
bære de tunge units, som skal klare et tryk på optil 600 kg. Derfor har vi
udviklet et særligt unitforstærkningssystem, som sikrer de bedste forhold
og underlag.
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Monolofter
Hans Henning Nielsen A/S er certificeret Mono installatør og vores medarbejdere er uddannet til at udføre montage med systemet.
Rockfon Mono er et pudset systemloft, som fremstår helt ubrudt med en
flot og glat overflade uden synlige samlinger mellem loftpladerne. Det har
markedets førende akustiske egenskaber.
Systemet er meget elegant og fleksibelt, da det kan monteres direkte,
vandret, skråt samt på eksisterende underlag med og uden skinner.
Produktet er lavet af stenuld, som kan sikre mod brand.
Rockfon MONO er velegnet til både store, imponerende rum og mindre
mødelokaler samt kontorer. Med de mange designmuligheder og gode
akustiske egenskaber egner det sig til såvel nybyggeri som renoveringsprojekter. MONO er en tidløs løsning, som ikke bryder med bygningens
sjæl og oprindelige udtryk. Niveauskift løses nemt med MONO såvel som
buede afslutninger rindt om hjørner eller søjler i rummet. At loftet kan
monteres direkte kan også være en fordel, hvis lofthøjden er en udfordring.
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Maskinsnedkeri
Maskinsnedkeriet råder over en moderne maskinpark, som kan udføre alt
slags arbejde indenfor inventar og bygningsdele.
•
•
•
•
•
•

Butiks- og kontorinventar
CNC fræsearbejde
Finering af ædle træsorter og laminat spænd
Kehle arbejde af special profiler
Vinduer og døre efter mål og tegning
Renovering og reperationer

Opgaver kan leveres ab værk eller opstillet i samarbejde med vores serviceafdeling.
Kontakt:
Værksfører
Mustafa Barut
Tlf.: 44 34 0638
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Scan QR-koden
og se flere referencer
på vores hjemmeside.

Referencer:

EY Tower – Gl. Tv-byen

Vestas

Frederiksberg Hospital

Fødevarestyrelsen

Danica

Fredet gangbro, Danske Bank
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Vi ønsker at takke
vores gode samarbejdspartnere

Vi er stolte af at have designet
og produceret denne brochure
– siden år 1708

www.jsdanmark.dk

Smedefirmaet Scæbel Aps│Sydvestvej 115│2600 Glostrup
Tlf.: 43 63 26 77│Fax: 43 63 23 07│
info@schaebel.dk│www.schaebel.dk

Hårdt Trælasten
Islandsgade 40 • 4690 Haslev
Tlf: 56 31 39 02 • Mob. 21 28 39 03
www.haardttrae.dk • e-mail: karsten@haardttrae.dk

www.krydsfiner.dk
Leverandør af alle typer træplader
Hvidsværmervej 155 · 2610 Rødovre
Tlf. 44 84 17 00 · kfh@krydsfiner.dk

Vi tilbyder bl.a.

Fyrtræ • Eg • Teak • Mahogni • Paduk
Kalmarfyr • Terrassebrædder og meget mere...

Ring og få et tilbud!

Kjærgaarden Auto A /S
FREDERIKSSUND - HILLERØD

Staktoften 22 D • 2950 Vedbæk
Tlf: (+45) 41 229 449
microtherm@microtherm.dk

Tlf.: 71 10 17 11
www.kjaergaarden-auto.dk
Leverandør af erhvervsbiler
DK’s billigste leasingpriser

Skimmelsvamp?
| 17

Effektiv og kemikaliefri afrensning af skimmelsvampe
med patenteret tørdamp-metode.
Den mest miljøvenlige rensemetode, idet der kun
anvendes vand og er altså 100% kemikaliefri.
Micro Clean A/S
Staktoften 22D
2970 Hørsholm

Tlf:
Mail:
Web:

4566 0399
info@microclean.dk
www.microclean.dk

Tlf.: 41 61 23 28
kontakt@lundgulve.dk
www.lundgulve.dk

pll malerfirma aps
•
•
•
•
•

Ejgårdsvej 13
2920 Charlottenlund

Vedligeholdelse af institutioner
Vedligeholdelse af private
Facader og kontorer
Dekorationsarbejde
Forsikringsskader
Tlf. 39 64 54 47
Fax 39 64 54 47

Specialer:
• Opsætning af væv
• Airless sprøjtning
• Arbejde i udland
• Dekorering

Mobil 40 25 28 65
Privat 39 63 05 23

www.maler-pll.dk
malerfirmaet-pll@mail.dk

Op til Rw 59 dB

Op til BD/EI 60

120

Habila
600

Dybedalsvej 24
3520 Farum
Telefon: 30 23 37 18
kent.madsen@kvalifuge.dk
www.kvalifuge.dk

120

920

Tel.:+45 7015 1050

• Fugning i badeværelser
• Fugning af vinduer og døre
• Fugning af betonelementer
• Fugning på sterile områder
• Udskiftning af fuger
• Fugning i køkkener
• Brandfugning

www.habila.dk

Kontakt os for at
høre mere om,
hvad vi kan tilbyde
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Snart 125 år
- med glas i bygninger, i vægge,
i facader, i tårne, på tage og slotte

Danmarks mest erfarne tagkæde - også med solceller og grønne tage

DET PROFESSIONELLE TAGCENTER
Trænger privatboligen eller virksomheden til nyt tag - så ring til PHØNIX TAG
Nordsjælland A/S og få et uforpligtende tilbud. Vi udfører tagpapløsninger til
nye bygninger, renoverer eksisterende tage og foretager både store og små
reparationer. Og så giver vi garanti på vores tagarbejde.
SOLCELLER

PHØNIX TAG Nordsjælland A/S . Tlf.: 48 48 40 11 . www.phonixtag.dk

MERE END

100

ÅRS ERFARING

Yderby Lyng’s Entreprenørfirma ApS
v/aut. kloakmester Carsten R. Rasmussen
Kiselvej 12
4583 Sjællands Odde
Tlf.: 59 32 67 37
Mobil: 30 34 40 64
yle@mail.dk

industrilakering

Store Valbyvej 260
4000 Roskilde
Tlf.: 46 78 77 22
Fax: 46 78 70 10
info@malerilsoe.dk
www.malerilsoe.dk

En kvalitetsbevidst, prismæssig
konkurrencedygtig og stabil samarbejdspartner når det gælder industriel overfladebehandling af træ, plast og komposit materialer.
Vi kan bl.a behandle:
Døre, låger, stole, inventar, lamper, udstillingsinventar, beklædningsbrædder, lægter,
fodpaneler og indfatninger o.s.v.
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Blik
Gas
Vand
Varme
sanitet
m.V.

Knud Olsen VVS A/S. Vi er et firma der lægger vægt på den
personlige betjening, god service og høj håndværksmæssig
kvalitet.
Ingen kunde er for lille og ingen opgave er for stor.
Vi tilbyder alt i arbejder indenfor vvs og byggebranchen for
såvel private som erhverv og kommuner.

tlf. 44 94 01 86

dØGnVaGt

Knud Olsen VVS A/S
Turkisvej 1 A
2730 Herlev
claus@knudolsenvvs.dk
www.knudolsenvvs.dk

Vi kender 5 bilmærker
så godt at vi kunne lave
vores eget

FordService
FordService
FordService
FordService
FordService

Vi har bilen til dig

København Rovsingsgade 90, tlf: 3583 5900 • Gladsaxe Vandtårnsvej 81, tlf: 3967 2622 • Glostrup Ejby Industrivej 3, tlf: 4343 4383 • Daugaardbiler.dk

