Nyt liv til dit byggeri!

HÅNDVÆRKSARBEJDE AF HØJESTE

Solbjerg Tømrer- og Murerforretning startede i 1968, og er i dag
en moderne virksomhed med Simon Schøler Steffensen som
indehaver.

Vi tilbyder:

Vi har en bred erfaring inden for stort set alle områder i byggefaget både til erhvervskunder og private. Vi tilbyder både
tømrer- og murerarbejde, kloak, belægning, jord og beton.
Ingen opgave er for lille eller for stor - tværtimod er vi altid klar
til nye, spændende udfordringer.
Alle vores håndværkere arbejder efter begrebet ”helhedsløsning”. Det vil sige, at vi først forlader opgaven, når alt er
ryddet op, fejet og rengjort. Vi har stor fokus på at give vores
kunder en god oplevelse og den bedste løsning – hver gang!

•

Totalentrepriser

•

Hovedentrepriser

•

Fagentrepriser

•

Om- og tilbygning

•

Vedligeholdelsesplaner og service

•

Tømrerarbejde

•

Snedkerarbejde

•

Murerarbejde

•

Kloak- og anlægsarbejde

KVALITET

Snedkerværkstedet - duften af savsmuld

CE mærkning

Vi tilbyder både færdigfremstillede løsninger og specialopgaver
efter særlige mål.

CE mærkning øger gennemskueligheden

På vores snedkerværksted er sansen for håndværket og
ikke mindst den høje kvalitet helt unik. Vores håndværkere
er kreative og stolte over deres arbejde, - og står altid klar til
at blive udfordret. Selv med den opgave, som du måske ikke
troede kunne løses.

Partner

CE mærkning af vinduer og døre blev et lovkrav pr. 1. februar
2010. Standarderne er fastlagt af Europa Kommissionen og
sikrer et fælles sikkerhedsniveau for vinduer og døre. Med CE
mærkningen af vores vinduer og døre, dokumenteres det at
vores produkter lever op til de krav som en CE mærkning stiller.

Med testede vinduer og døre får du som forbruger en mulighed
for at se resultaterne indenfor forskellige belastningstests og
dermed sikre sig at produkterne lever op til kravene og om de
sågar præsterer bedre end reglerne foreskriver.

BYGGERIETS MANGE FASER

Vi håndterer total-, hoved- og fagentrepriser, og uanset situationen, står vi til rådighed med en erfaring og ekspertise, der
gør os til en troværdig samarbejdspartner. Dette gør, at vi i
fællesskab kan skabe nye, inspirerende og flotte rammer, der
passer til dig.

Nybyggeri

Ved nybyggeri udfører vi alle opgaver i tæt samarbejde med
bygherren. Om det gælder total-, hoved- eller fagentreprise, vil
du altid have den samme kontaktperson igennem hele forløbet.
Og vi varetager selvfølgelig al koordinering og kontakt til alle
involverede.

Om- og tilbygning

I samarbejde med dig, dine ønsker og behov, udarbejder vi en
skitse eller tegning til din nybygning. Indhentning af tilladelser
og papirarbejdet står vi for, og vi vil også gerne hjælpe med at
få løst opgaverne inden for vvs-, elektriker- eller malerarbejdet.

Tag

Vi kan tilbyde mange forskellige typer tagbelægning - som tegl,
beton, eternit, stål og pap. Så trænger dit tag til et eftersyn
og eventuel udskiftning, står vi som fagfolk klar til at give vores
professionelle vurdering-, og til at hjælpe med projektet.

Køkken og bad

Går du med drømmen om et nyt køkken eller bad, hjælper vi
gerne med kreative og nytegnede projekter. Vi har stor erfaring
med den optimale og mest hensigtsmæssige indretning til lige
netop dig, og vi følger projektet fra start til slut.

Vinduer og døre

Vi leverer vinduer og døre fra alle de førende producenter
i Danmark. Alle vinduer leveres færdigbehandlede og med
lavenergiglas. Vi hjælper med råd og vejledning, så du får den
løsning, som passer bedst til din bolig, byggestil og ikke mindst
dine krav til vedligeholdelse. Er der behov for specialløsninger,
klarer vores snedkerværksted dette.

VELFAC vinduesudstilling

Solbjerg Tømrer- og Murerforretning er uddannet til VELFAC
VinduesMester. Uddannelsen omfatter kvalitetsmontage, øget
kendskab til produktprogrammet samt rådgivning om den rette
vinduesløsning. I vores vinduesudstilling kan du se et udsnit af
programmet, hente inspiration, råd og vejledning.

FORSIDE

VVS-BLIKARBEJDE
Aut. gas & VVS-installatør

86 92 77 53
v/Søren Jauert
• Vand, varme og gasinstallation
• Jordvarme/solvarme
• Sanitet/bad
• Ventilation
• Blikarbejde
• Tagrender
• Alt inden for inddækning i zink, kobber, aluminium og skiffer
• Alt i reparationsarbejde

www.solbjergvvs.dk • solbjergvvs@mail.tele.dk • Elleskovvej 9 • 8355 Solbjerg

Solbjerg Tømrer- og Murerforretning A/S
Solbjerg Hedevej 31
8355 Solbjerg
Telefon: 86 92 76 99
www.solbjergtomrer.dk

Service og vedligeholdelse

Hvis du ikke har tid, eller mulighed for selv at udføre
vedligeholdelsen på din bolig, kan vi løse opgaven for dig.
Vi udarbejder en vedligeholdelsesplan for din bolig, og du
kan mange år frem se hvilke opgaver, der skal udføres - og
hvornår.
Vores håndværkere hjælper også med reparation, flytning,
smøring af vinduer og døre, reparation af gulv og meget
mere, så har du blot brug for en håndværker en time eller to,
løser vi det for dig.

Din garanti

Solbjerg Tømrer- og Murerforretning er medlem af Dansk
Byggeri samt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

