Tobias Dahl Nielsen

KVALITET,
TILLID OG
VARIGT
SAMARBEJDE
Tømrer- og snedkerfirmaet Hans Henning Nielsen A/S har
siden etableringen i 1945 udført solidt håndværk baseret på
idealer som kvalitet, tillid og varigt samarbejde. Vores styrke
er, og har altid været, at inddrage kunden i hele processen
– fra rådgivning til aflevering af det færdige produkt –
skabe tryghed og levere en tilfredsstillende løsning for alle
involverede parter.
I dag drives virksomheden af tredje genration, Tobias Dahl
Nielsen, som i en årrække drev virksomheden med sin far,
Jesper Dahl Nielsen. Tobias er direktør og eneejer og driver
fortsat virksomheden fra domicilet i Farum på Gammelgårdsvej
75, som ligger centralt i forhold til kunderne på hele Sjælland.

HANS HENNING NIELSEN A/S

Vores arbejdsområde er primært byggeopgaver for den professionelle bygherrer i den offentlige og private sektor, udført i fag- eller
hovedentreprise. Vi beskæftiger mellem 60 og 80 kvalificerede og dedikerede medarbejdere, som har været hos os i mange år. Medarbejderne er fordelt på tre hovedgrupper:

ENTREPRISEAFDELING:
Vi 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.

SERVICEAFDELING:
Vi råder over 18 servicevogne udstyret med
moderne maskiner og værktøj. Afdelingen
beskæftiger sig med reparationer og apteringsopgaver og har blandt andet specialiseret sig i skimmelsvampsager.

VORES VÆRDIER:

Vi udviser rettidig omhu i arbejdet.
Vi har en konstruktiv omgangstone og et
godt arbejdsklima.
Vi er alle interesseret i at udvikle os i vores job.
Vi er troværdige samarbejdspartnere.
Vi har et ønske om at deltage aktivt i
samarbejde og udvikling.
Vi er alle lige vigtige "brikker" i opnåelsen af
det bedste resultat.

MASKINSNEDKERI:
Vi udfører en bred vifte af opgaver for
entreprise- og serviceafdelingen samt for
eksterne kunder. Opgaverne er blandt andet CNC-fræsning, pladeopskæring, finering
til inventar, laminatspænd til køkkenborde
og vinduesplader, individuelt inventar til
institutioner, specialfremstillede køkkener,
vinduer og døre.

VI TAGER ET SOCIALT ANSVAR

Vores mål er 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 udvikler fortsat grundlæggende principper omkring vores adfærd i og uden for virksomheden og støtter en lang række NGO´er og
organisationer. Desuden tager vi et stort ansvar
for uddannelse og videreførelse af faget og har
altid minimum seks elever.
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ENTREPRISE

ENTREPRISEAFDELINGEN UDFØRER
ALLE SLAGS OPGAVER FOR DEN
PROFESSIONELLE BYGHERRE OG
RÅDGIVER.

HANS HENNING NIELSEN A/S

Arbejdet tilbydes i hoved- og fagentreprise, men vi tilbyder også samarbejde i partnerring og/eller udførelse som regningsarbejde. Vi har
stor knowhow om byggeriets faser og rådgiver gerne i projekteringsfasen, ligesom vi stiller os til rådighed efter aftale.
Vores dygtige medarbejdere er alle lige vigtige i opnåelsen af det bedste resultat og udviser respekt for kunder og samarbejdspartnere
samt for håndværket i udførslen af den enkelte opgave. I sidste ende er det medarbejdernes daglige indsats og vilje, som skaber de
gode resultater.

Valhøjs Alle 160 · 2610 Rødovre
Vedbækgade 13, kld. tv. · 2200 KBH N

Telefon: 44 68 07 77
info@sk-el.dk · www.sk-el.dk

SK El & Teknik A/S er din
autoriserede elinstallatør i
hele Københavnsområdet.
Vi kører ud fra Rødovre og
Nørrebro, så lige meget, hvor
vi skal til i København, er der
ikke langt. Vi klarer alt inden
for elektrikerarbejde – ingen
opgave er for lille eller stor.
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De senere år har vi udført en række bygningsrenoveringer på blandt
andet:
MobilePays hovedsæde i København, Lyngby Stadsbibliotek, pilotprojekt
for Dansk Bank i Ejby samt kontorombygning for Danske Bank,
Egmont, FDM´s hovedsæde i København plus en større ombygning for
Københavns Erhvervsakademi (KEA).
Vi udfører alle former for bygningsrenovering, og tilbyder gerne vores
erfaring i projekteringsfasen.

RENOVERING

PE låseteknik har mange års erfaring med låsesystemer og er et firma i fortsat
udvikling. Vi tilbyder: veluddannede specialister indenfor sikringsområdet,
høj kvalitet i arbejdet og stor vægt på personlig service for vores kunder.
Vores målsætning er at rådgive og hjælpe vores kunder til en lettere hverdag.
Og det skal ske gennem sikkerhed indenfor det elektriske og det tekniske
område for at minimere eller fjerne risikoen for ubudne gæster.
•
•
•
•
•

Mekanisk sikring
Elektronisk sikring
Låsesystemer
Kopisikre nøgler
Dørpumper & dørautomatik

•
•
•
•

Brand- & værdiskabe
Nøgleskabe
Oplukning
Gitre & rullegitre

pelåseteknik

aps

Sikkerhedssystemer

Gungevej 12 · 2650 Hvidovre
Tlf: 70 20 39 89
info@pelaase.dk

www.pelaase.dk

HANS HENNING NIELSEN A/S

BLIKKENSLAGERMESTER
AUT. GAS & VANDMESTER
VVS-INSTALLATØR
Tlf.: 44 94 01 86
www.knudolsenvvs.dk - claus@knudolsenvvs.dk
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SERVICE

I vores serviceafdeling har vi 18 servicevogne, der fungerer som
mobile værksteder, så de fleste opgaver kan blive løst på stedet.
Nøgleord for afdelingen er service og fleksibilitet. Vi går altid de
ekstra mil, det kræves for at løse opgaven tilfredsstillende for alle
involverede parter.
Medarbejderne i serviceafdelingen har høj anciennitet og
har særlige kompetencer inden for udbedring af fugt og
skimmelsvampsskader, lejlighedsmodernisering, modernisering af
tandlægeklinikker og opsætning af MONO akustik-lofter.

FUGT OG
SKIMMELSVAMPSSKADER
Vi har arbejdet med mere end 500 skimmelsvampsager
og har gennem årene fået betydelig erfaring med
bekæmpelse af fugt og svampeskader. Skimmelsvamp
opstår ofte på grund af 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 (tørdamprensning) i samarbejde med
Micro Clean A/S. Udbedring af svampeskader udføres
i samarbejde med arkitekter, rådgivende ingeniører
samt forsikringsselskaber.

Gammelgårdsvej 75 H · 3520 Farum
Tlf. 44 95 06 31
info@seehuusenvvs.dk
www.seehuusenvvs.dk

18 SERVICEVOGNE
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•
•
•
•
•
•

Let facadestillads
Murerstillads
Telte & overdækninger
Person- & godshejs
Skakte & el-hejs
Specielle stilladser

LW Stilladser ApS · Dybendalsvænget 1 · 2630 Taastrup
Tlf. 71 999 000 · E-mail: lw@lw-stilladser.dk · www.lw-stilladser.dk

HANS HENNING NIELSEN A/S

FORSIKRINGSSKADER
I samarbejde med TopDanmark tager vi os af alle former for
forsikringsskader. I vores serviceafdeling har vi en underafdeling,
der er specialister på området og udelukkende håndterer
forsikringsskader.

Alt murerarbejde udføres efter
højeste kvalitet. Om- og tilbygninger,
fagentrepriser og hovedentrepriser.
Din garanti for godt håndværk!

Fredensborgvej 38 · 3400 Hillerød
Mobil: 26 20 06 08
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MONOLOFTER

Vi er certificeret Mono-installatør og er specialiseret i at udføre montage med Mono-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.

GLASVÆGGE MED LÆKRE DETALJER
... se mere på triplan.dk!

Lys- og kraftinstallation
Tyveri-/brandalarm
Data · CTS · Solceller
Og meget mere...

Alt udføres i høj kvalitet – til tiden!
DANSK KVALITET

Sydvestvej 53 | 2600 Glostrup | Tlf. 43 43 34 34
www.frandsen-el.dk

HANS HENNING NIELSEN A/S

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 rundt om hjørner eller søjler i
rummet. At loftet kan monteres direkte, kan også være en fordel, hvis lofthøjden er en udfordring.

P R O F E S S I O N E L L E G U LV L Ø S N I N G E R M E D F O K U S PÅ
DET GODE
HÅNDVÆRK
TID & ØKONOMI

KVALITET
SERVICE &
RÅDGIVNING

CHARLES CHRISTENSEN A/S
T 43 96 35 00 WWW.CCGULVE.DK

Vi leverer og monterer undergulve, linoleum, vinyl, gummi, tæpper, trægulve, designgulve, vådrum - speciale: installationsgulve
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TANDLÆGEKLINIKKER

Tandlægeklinikker er et nicheområde, vi har stor erfaring i. Vi
har bygget mere end 250 tandlægeklinikker i tæt samarbejde
med Nordenta. Vi har blandt andet bygget en del klinikker for
Københavns Kommune.

MERE END 250
TANDLÆGEKLINIKKER
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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
www.maler-pll.dk

Lech@mail.dk
Palle.lech@gmail.com

HANS HENNING NIELSEN A/S

Når man bygger tandlægeklinikker er der særlige ting, man skal være opmærksom på. Vi kan f.eks. rådgive om strålevinkler og indretning.
Vi har udviklet særlige blyvægs-elementer, som fremstilles på vores maskinsnedkerværksted. De produceres individuelt og håndteres
efter gældende lovgivning, så patienter og medarbejdere kan føle sig trygge. Desuden udfører vi 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 op til 600 kg. Derfor har vi udviklet et særligt unitforstærkningssystem, som sikrer de bedste forhold og underlag i tandlægeklinikker.

Tlf.: 41 61 23 28
kontakt@lundgulve.dk
www.lundgulve.dk
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Mindre ordrer
kan indleveres
og afhentes i
Hellerup

industrilakering

Store Valbyvej 260
4000 Roskilde
Tlf.: 46 78 77 22
40 59 97 00
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.

HANS HENNING NIELSEN A/S

MASKINSNEDKERI

Vores maskinsnedkeri råder over en stor, moderne maskinpark
med udstyr, som kan udføre alt slags arbejde inden for inventar
og bygningsdele. Vi laver også specialopgaver på bestilling
i mindre og større oplag. Opgaver kan leveres ab værk eller
opstillet i samarbejde med vores serviceafdeling.

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

Meterbuen 20 • 2740 Skovlunde
Tlf.: 44 53 20 00 • bryde@bryde-as.dk • www.bryde-as.dk

Flytning og pakning ● Totalløsninger ind- og udland
Piano og flygel ● Lagerhotel og opbevaring
Arkivopbevaring ● Overvågning af jeres indbo
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Gammelgårdsvej 75
3520 Farum
44 34 06 50

• 12428 • www.jsdanmark.dk

info@hhn.dk | www.hhn.dk

