ET ØNSKE OM AT GØRE
TINGENE BEDRE
Hjortgaard Smede & Montage blev etableret i 2001 af René
Hjortgaard. Virksomheden er skabt ud fra et ønske om at
gøre tingene bedre. Det er vigtigt for os at være kreative
i vores arbejde og gøre tingene selv fra bunden. På den
måde sikrer vi også, at kvaliteten er i top – hver gang.
Vi sætter en ære i den gode kundekontakt, og vi lytter altid
til dine behov. Den gode samtale danner grundlaget for et
produkt, der er designet efter dine ønsker.

Vi er drevet af kreativitet. Det er en stor ære at være
kreativ på andres vegne og skabe nye designløsninger fra
bunden. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi kan levere
et produkt i høj kvalitet – og i et design, som kunden kan
genkende sig selv i.”
René
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SPECIALDESIGN UD FRA DINE VISIONER
Hjortgaard Smede & Montage designer, fremstiller og installerer en bred vifte af stålkonstruktioner. Vi
producerer skræddersyede løsninger til både store byggeprojekter i verdensklasse og til mindre, private
byggerier.
Der er mange gode grunde til at vælge stålkonstruktioner. Materialet er både let og vedligeholdelsesfrit,
og det holder i mange år. Hos Hjortgaard Smede & Montage fremstiller vi altaner, trapper og gelændere i
stål, og vi er specialister i at designe til kunder, der ikke vil have standardløsninger. Vores udvikling sker
altid med kundens vision for øje – uanset om vi laver altaner til storbyggeri eller en overdækket terrasse
til en privat bolig.

TAG OS MED FRA START!
Jo tidligere vi er med i byggeprocessen, jo bedre bliver prisen også. Vores kompetencer og mange års
erfaring gør, at vi kan komme med realistiske løsningsforslag, der er tilpasset det enkelte projekt. Skal
du for eksempel bygge nyt hus og ønsker en altan, så kontakt os så tidligt som muligt. Det kan både give
en mere ukompliceret byggeproces, men også være en god økonomisk løsning for dig som kunde.

Løvdalsvej 7A
3000 Helsingør
post@kv-revision.dk
www.kv-revision.dk
Tlf.: 49 21 48 00
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Claus Hansen A/S

CE-MÆRKET KVALITET

Din vognmand
- på Sjælland

Hjortgaard Smede & Montage er leveringsdygtige i
CE-mærket bygningsstål. Vi er godkendt til at kunne
CE-mærke bygningsstål i henhold til lovgivningen og arbejder til og med udførelsesklasse 2 (EXC 2).

Gurrevej 344 • 3000 Helsingør
Tlf. 49 13 83 43 • Bil 40 45 88 43
ch@claushansenas.dk

Vi er specialister i industrilakering – mere specifikt i at
pulverlakere og overfladebehandle alle typer af emner
og overflader i metal.

Metacoat er
en af de
førende virk
somheder
indenfor pulv
erlakering
i Danmark

Fordelene ved pulverlakering er, at den er slagfast og lysægte
samt giver stor modstandsdygtighed overfor korrosion.
Vi har en klar miljøpolitik og stiller høje krav til kvaliteten af de emner, der forlader vores anlæg.

+45 4839 0111

metacoat@metacoat.dk

metacoat.dk

© ;Metacoat · JVA · 10.6,21

www.claushansenas.dk

20-ÅRS JUBILÆUM
I 2021 kan Hjortgaard Smede & Montage fejre 20-års
jubilæum. Siden vores begyndelse i 2001 er det kun gået
fremad. Dengang var det én mand og en værktøjskasse.
I dag har Hjortgaard Smede & Montage 15 ansatte og
producerer omkring 300 tons stål om året.
Vi har altid samarbejdet med både private og erhvervskunder, og det er vores gode relationer med kunderne,
som stadig driver os fremad. Hvert år hjælper vi flere
hundrede kunder med at opfylde deres drømme og behov
på projekter i alle størrelser.

16984 • www.jsdanmark.dk

Borsholmvej 21
3100 Hornbæk
Telefon: 49 20 30 38
E-mail: info@hjortgaardsmed.dk
www.hjortgaardsmed.dk

