Entreprenør med mere
end 112 års erfaring
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Tradition for kvalitet
N. H. Hansen & Søn blev grundlagt i 1909 og har i mere end
112 år været førende inden for entreprise og projektering.
Vi er førende, når det kommer til anvendelse af moderne
metoder og digital teknologi. Men selv om vi er fremsynede,
er vi samtidig meget bevidste om, at vores arbejde bygger
på tømrerfagets traditionelle dyder og det gode, klassiske
håndværk samt en række værdier som ordentlighed,
pålidelighed og ordholdenhed.
En aftale med N. H. Hansen & Søn bygger på gensidig tillid
og respekt. Vores medarbejdere er erfarne i branchen og har
stor knowhow, som sikrer, at vi altid har en stærk position på
et marked i konstant udvikling – selv efter mere end 112 år!

I dag består N. H. Hansen & Søn af to dele:
Entreprise & projektering og service & vedligehold
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”GENNEM FIRE GENERATIONER HAR
N. H. HANSEN & SØN VÆRET GARANT
FOR GODE RESULTATER OG FLOTTE
HÅNDVÆRKSMÆSSIGE LØSNINGER.”
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EJERSKAB
TILLID
ORDENTLIGHED
KOMMUNIKATION

ET OK

ET OK
NHH bygger på fire helt enkle værdier, der danner grundlag
for, hvordan vi arbejder, samt hvilken type arbejdsplads
vi ønsker at være – og for at gøre det helt simpelt har vi
lavet en huskeregel, som gør det nemt at bruge værdierne i
dagligdagen. Du skal blot spørge: ”Er det ET OK?”

EJERSKAB

TILLID

Ejerskab handler både om at tage ansvar, at være stolt over
sit arbejde og hjælpe sine kollegaer. Når du tager ejerskab,
vil du opdage, at dit arbejde bliver sjovere, løsningerne bliver
bedre, og der er bare meget mindre bøvl – og meget mere
samarbejde.

Tillid betyder, at man tror på hinanden. At du kan stole på
dine kollegaer, og at de kan stole på dig. Tillid handler om, at
vi skal kunne regne med hinanden, og at kunderne kan regne
med os. Så hos NHH har vi selvfølgelig tillid til og respekt for
hinanden. Så enkelt er det.

Ligesom på et fodboldhold – man vinder kun, når alle tager
ejerskab og kæmper sammen.

Skal vi tage en snak om malerarbejde?
Vi har mere end 100 års erfaring i ejendomsvedligeholdelse.
Ønsker De en total istandsættelse af vinduer, facader eller trapper, påtager vi os
gerne at sørge for snedker, murer, gulvbelægning og el-arbejder i hovedentreprise.
Mesterlodden 44 • 2820 Gentofte • Tlf.: 39 65 71 50 • www.friedmann.dk
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ORDENTLIGHED

KOMMUNIKATION

Hos Toyota skal tingene være ”112 % i orden”. Og hos QuickPot
siger de: ”Det skal fand’me være i orden”. Sådan er det også
hos NHH: Det skal fand’me være 112 % i orden.

”Kommunikation er en svær ting”, plejer man at sige, når
noget burde være helt enkelt, men er gået galt, fordi man
har misforstået hinanden. Vi skal ikke bare høre efter, men
huske at lytte, rigtigt. Ligesom det er vigtigt at få sagt, hvad
vi tænker. Klart og tydeligt. Og så handler kommunikation
også om at gøre det, man siger. At sætte handling bag ordene.

Ordentlighed handler om, at vi gør vores arbejde ordentligt.
Og at der er styr på tingene. Men det handler også om
almindelig høflighed - at vi behandler andre, som vi gerne
selv vil behandles.



WALK THE TALK.

Malerfirmaet Danlev Pedersen A/S
Rosmosevej 75 • 2650 Hvidovre

Tlf. 36 49 32 33

Fax 36 49 32 23 • Mobil 21 42 02 26 • jan@danlev.dk • www.danlev.dk

Vi tilbyder:

• Erhverv
• Privat

• Facader
• Vinduer

• Farverådgivning
• Renovering

• Tapetsering
• Gode råd
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Mere end
112 år som
entreprenør
forpligter
Hos N. H. Hansen & Søn har vi en vision
om at være den foretrukne entreprenør
for kunder, medarbejdere og leverandører
i Storkøbenhavn, og med mere end 112
års erfaring som tømrer-, snedker- og
entreprenørvirksomhed har vi mange flotte
projekter bag os, der viser, hvad vi kan.
Over årene har vi udviklet vores virksomhed, så vi i dag kan tilbyde en fuld
vifte af kompetencer inden for både
totalentrepriser, hovedentrepriser, nybyg
og renoveringer.

Over 45 års erfaring
inden for erhvervsrengøring

Vi tager altid udgangspunkt i kundens specifikke ønsker og behov.
Vi har stor erfaring i at levere fleksible og effektive løsninger,
der tager udgangspunkt i kundens specifikke ønsker og
behov. CityRenhold er et mindre firma i vækst med
ca. 25-30 ansatte. Vi har over 30 års erfaring med
erhvervsrengøring og over 15 års erfaring med
servicering af ejendomme i Storkøbenhavn.

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Erhvervsrengøring
Ejendomsservice
Vinduespolering
Terrasserens

Ingen spørgsmål
er for store
eller små!
Kontakt os
og hør mere.

Tlf.: 40 32 41 02
henrik@cityrenhold.dk
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Skræddersyede løsninger
Vi er vant til at arbejde med projekter, der er lidt ud over det
sædvanlige, som kræver særlige hensyn eller kompetencer, og
hvor løsningerne ikke blot kan kopieres. Vores virksomhed bygger
på de gamle håndværksdyder og -traditioner, og den dag i dag har
vi stadig vores eget værksted, der i tæt samarbejde med de øvrige
afdelinger udvikler og skræddersyer løsninger til vores kunder.

Fremtiden er grøn
Ligesom i resten af samfundet har bygge- og entreprisebranchen
også fået øjnene op for at tænke og arbejde mere bæredygtigt og
klimabevidst. Det samme har vi hos N. H. Hansen & Søn. Derfor
har vi også lagt en grøn plan for fremtiden, der skal bidrage til en
mere miljørigtig tilgang i vores projekter.
Vi er en del af Green Building Council Denmark, der er byggebranchens egen medlemsorganisation, og som arbejder for en
mere bæredygtig byggebranche i Danmark. Som et naturligt
led i den proces har vi ligeledes uddannet en DGNB-konsulent,
der med sin viden og indsigt bidrager til at holde vores samme
høje ambitionsniveau – uden at gå på kompromis med vores
traditionsrige fundament.

HELT KONKRET…
Betyder det, at N. H. Hansen & Søn bl.a. har fokus på energirenoveringer
med optimering af facader og isætning af nye vinduer, og vi køber kun de
nødvendige materialer, så vi ikke ender med et stort overskud.

Sp-Staal er en kvalitetsbevidst smedevirksomhed, som
producerer stålkonstruktioner, Trapper & Altaner m.m.
Med mere end

25 års erfaring

Vi udfører alle typer
bearbejdning af stål og jern
Stålkonstruktioner

Trapper

Vi udfører stålkonstruktioner i
alle former og størrelser.

Vi laver alle slags, f.eks. spindeltrapper, kvartsvingstrapper og
alm. trapper.

Rækværker og værn

Glasværn og Montage

Vi laver rækværker og værn
efter dit ønske.

Vi opsætter glasværn.

Kontakt os
og få et tilbud

er vi behjælpelige
med alle former
for stål- og
smedejernsopgaver

altaner
Vi udfører altaner efter
kundens behov og ønsker.

Flinterupvej 52 · 4480 St. Fuglede · info@spstaal.dk · Tlf.: 59 59 82 82 · www.spstaal.dk
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PROJEKTBESKRIVELSE

ARBORETHUSENE
HØRSHOLM
ENTREPRISEFORM:
Totalentreprenør

RÅDGIVER:
Arkitekt Gert Mikkelsen
og Arkitekt Claus Francke ApS

BYGHERRE:
15. Juni Fonden
ENTREPRISESUM:
20,4 mio.

ÅR:
2018

Nybygning af 15. Juni Fondens kontor og
forskningshus på 650 m2 inkl. kælder samt
nybygning af et publikumshus på 80 m2.
Hertil 24 m2 cykel-/skarnshus samt anlægning
af udendørsarealer og p-anlæg.
• Nedrivning af 4 eksisterende bygninger inkl.
fundamenter, kælder, kloakker mv. samt
midlertidig flytning eller indhegning af træer og
buske, som ønskes bevaret
• Opførelse af kontor og forskningshus samt
publikumshus i egenproducerede tag- og
facadekassetter
• Facadebeklædningen er opført med vandret
cedertræsbeklædning og cubagold-stenbeklædning
• Levering og montering af Rockfon Blanka
X-lofter, Moelven-lydpaneler samt
glasbånd over alle indvendige vægge
• Levering og montering af 3-lags Velfac
200-energivinduer samt IsoByg-facade
• Levering og montering af gulv fra PA-Savværk,
egeplanker i 260x22 mm
• Overdækket terrasse med lærkestolper i ø250
• Levering og montering af Genvex-ventilationsanlæg
• Belægninger, udendørsarealer og p-anlæg

100 år med tradition for kvalitet
Brdr. Jensen VVS har siden
1920 været garant for godt
håndværk og pålidelighed. Derfor har vi også en lang række
loyale kunder, som vi hjælper
på fast basis – eksempelvis andre håndværkere, entreprenører, boligforeninger og offentlige
institutioner.
Historien gennem 100 år
Brdr. Jensen VVS er et VVSfirma med 100 års erfaring
med VVS- og blikkenslagerfaget.

Fra den spæde start frem til
i dag har Brdr. Jensen VVS i
Lyngby altid stået for kvalitet,
ordholdenhed og fair behandling af vores kunder.
Vi ved alt, hvad der er værd at
vide om gængse løsninger inden for VVS- og kloakbranchen,
og vi holder os løbende orienteret om markedets udvikling.

Hjortekærsvej 180, 2800 Kgs. Lyngby • Tlf.: 45 87 80 88 • www.brdrjensenvvs.dk
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DTU BYGNING 306
KONGENS LYNGBY
PROJEKTBESKRIVELSE
ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprenør
BYGHERRE:
Danmarks Tekniske
Universitet

RÅDGIVER:
Rørbæk og Møller
Arkitekter
ÅR:
2019

ENTREPRISESUM:
28,2 mio.

Bygningen er en auditoriebygning fra slutningen
af 1960’erne og rummer i den sydlige del 3
mindre auditorier, 5 større auditorier samt en
række depoter og fordelingsarealer. Bygningen
er blevet opdateret til nutidig standard med
moderne undervisningsformer samt optimeret i
forhold til brand og indeklima.

• Auditorier 32, 33, 34, 35: Miljøsanering, nye lofter, maling, slibning/overfladebehandling af
gulve og vægge, renovering af inventar, nye glasdøre, opdatering af installationer mv.
• Auditorie 31: Miljøsanering, nedrivning af betonkonstruktion, nyt bærende dæk, nyt strøgulv, ny
indvendig beklædning, nye lofter, nye installation, ny balkon og fast inventar, nye glasdøre mv.
• Auditorie 36: Miljøsanering, sammenlægning af auditorium 36, 37 38, herunder nedrivning af
betonkonstruktion, nyt bærende dæk, ombygning af facade, nyt strøgulv, ny indvendig beklædning,
nye lofter, nye installationer, etablering af balkon, fast inventar, nye glasdøre mv.
• Depoter: Etablering af nye etagedæk, nye døre mv.
• Gangarealer på stueetage og 1. sal: Ombygning af udgang mod syd, ombygning af trapper,
nedlæggelse af depot på gang på 1. sal, slibning/overfladebehandling af trægulv mv.
• Foyer (fælles adgangsvej): Etablering af handicaplift, etablering af rampe på balkon mv.
• Facade- og tagarbejder: Udskiftning af vinduer, udskiftning af glas i ovenlys,
hulmursisolering, arbejder på taggennemføringer, nye glasyderdøre mv.

Med mere end 45 år i branchen

Specialister i gulvafslibning,
lakering, lud- og oliebehandling
Vi tilbyder en bred vifte af gulvløsninger i alt fra renovering af gamle gulve til etablering af nye, herunder:
• Linoleum
• Tæpper, tæppeløbere
• Trægulve, sildebensparket

• LVT, vinyl, vådrumsvinyl
• Flydespartel, epoxy, PU
• Gulvafslibning

Åkandehaven 44 ∙ 2765 Smørum
info@hrgulve.dk ∙ Tlf.: 70 70 70 37
www.hrgulve.dk

Vi indgår ofte i samarbejde
med andre faggrupper,
som det også er tilfældet
på Øresundshøj.
Her har vi for N. H. Hansen &
Søn slebet og hvidolieret
et nylagt mønsterparket
i egetræ.
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PROJEKTBESKRIVELSE

DTU BYGNING 374 SKYLAB
KONGENS LYNGBY
ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprenør
BYGHERRE:
Danmarks Tekniske
Universitet

RÅDGIVER:
Rørbæk og Møller
Arkitekter
ÅR:
2019 - 2020

ENTREPRISESUM:
67,4 mio.

Byggesagen omhandler opførelse af en ny bygning, der skal
indeholde en udvidelse af DTU Skylab på Lyngby Campus.
Projektet indeholder opførelse af en bygning på ca. 3.000 m2
fordelt på tre funktionsetager og en tekniketage, hertil en række
mindre ombygninger i den eksisterende bygning 373D.
Den nye bygning bygges sammen med den eksisterende
bygning 373D (nuværende DTU Skylab), hvor der udføres
mindre ombygninger.
Det nye Skylab er designet med stor fokus på social, økonomisk
og miljømæssig bæredygtighed og lever op til DGNB – Guld.
Tilbygningen har et minimalt energiforbrug, er fleksibel og kan
let ombygges til nye formål. Bygningen har et godt indeklima,
optimale forhold for akustik og dagslys og kræver et minimum
af vedligehold.
Herudover anvendes der i størst muligt omfang materialer, som
er fremstillet med et minimalt energiforbrug, og som kan skilles
ad og genanvendes. Bygningen skal fremstå rå og industriel
med store, åbne, multifunktionelle rum, hvor DTU Skylabs
mange forskellige funktioner er synlige for alle.
Bygningen indeholder følgende funktioner:
Ankomstområde, caféområde, produktionskøkken, multisal,
to laboratorier (et GMO1-lab og et ikke-klassificeret
undervisningslab), projektudviklingshal med stort glastag,
værksteder, tagterrasse, kontorer, mødefaciliteter mv.

Vi er specialister inden for renovering,
nybyggeri og boligforeninger
Emdrupvej 87, kld. · 2100 Kbh. Ø · Tlf.: 28 30 78 50 · kontakt@malerstaubo.dk · www.malerstaubo.dk

Kvalitet og
service er altid
i højsædet
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MARIE MØRKS SKOLE
HILLERØD
ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprise

RÅDGIVER:
KANT Arkitekter

BYGHERRE:
Marie Mørks Skole

ÅR:
2019 - 2020

ENTREPRISESUM:
29 mio.

PROJEKTBESKRIVELSE
Byggeriet omfatter opførelse af en bygning til ud
skolingsklasser på Marie Mørks Skole. Bygningen
er på 4 etager. I alt 1.073 m2. Bygningen
rummer basislokaler, fællesrum , mødelokaler,
velfærdsforanstaltningen samt taghave og tagterrasse.
• Nedrivning af den eksisterende barakbygning
samt toilet- og redskabsskur
• Fundering med borede brøndfundamenter
• Landskabsprojekt med belægninger, beplantning
og legeredskaber. I alt ca. 1.000 m2
• Stor koordineringsopgave ifm. kommunikation,
byggepladssikkerhed og sikkerhed for skolens
personale og elever, idet skolens øvrige bygninger
er i brug under hele byggeforløbet

Terrassebrædder:
Ipe, Jatoba, Cumaru, Thermo ask,
Sibr. Lærketræ

Fyr Paradigma:
Spejlskåret, tørret, 50, 63, 75 mm

Massivtræ:
Over 40 forskellige sorter på lager

Div. Konstruktionstræ:
Azobe, Bindingsværk egetræ,
Douglas, Lærketræ

US Fyrretræ:
Bredt sortiment

Lagervarer:
Levering fra dag til dag

HH Træ & Finer ApS · Snedkervej 5 · 4600 Køge · Tlf. 41 83 94 34 / 40 60 94 34 · mh@hhtf.dk · fh@hhtf.dk · www.hhtf.dk
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NHH SERVICE
Foruden vores entreprise og projektering tilbyder NHH også en bred vifte af serviceog vedligeholdelsesopgaver til ejendomme. NHH Service er et søsterselskab til
N. H. Hansen & Søn, og med udgangspunkt fra vores kontor i Hellerup varetager og
udfører vi opgaver i Storkøbenhavn og Nordsjælland.
Vores medarbejdere er særligt uddannede inden for dette felt, og deres forskelligartede
kompetencer betyder, at vi kan løse en bred vifte af opgaver inden for vedligeholdelse,
service og facility management for både offentlige og private kunder.
Ligesom N. H. Hansen & Søn bygger NHH Services arbejde på et solidt fundament
med stærke værdier, hvor særligt kvalitet, ordentlighed og kreativitet er nøgleord for
vores måde at løse vores opgaver.

TRÆLAST & BYGGECENTER HØRSHOLM

Start dit byggeprojekt i Fog
Levering til tiden

•

Høj faglig rådgivning

•

Hurtige tilbud
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TRADITIONERNE
LEVER VIDERE
I VÆRKSTEDET
Ikke alle opgaver kan klares med standardløsninger,
og derfor værner vi stadig om vores eget værksted.
Her udtænkes, udformes og udføres skræddersyede
løsninger af vores egne erfarne håndværkere, og det
giver os mulighed for altid at tilbyde vores kunder den
helt rette løsning – selv når den ikke ligger på hylden
i byggemarkedet.
Håndværkerne har mange års erfaring med disse
specialløsninger, der bl.a. tæller specialleverancer
til indretning og særlige løsninger såsom vinduer til
fredede ejendomme.

ERP-løsning til din branche.
Vækst og muligheder
med Business Central.
Bestil gratis smagsprøve på vores rådgivning.
44 53 03 33 - www.addvision.dk - psj@addvision.dk

14

NORMASVEJ
FREDERIKSBERG
PROJEKTBESKRIVELSE
ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprise

RÅDGIVER:
Hoff & Jørgensen
Arkitekter

BYGHERRE:
Privat
ENTREPRISESUM:
3 mio.

Renovering af privat villa på 360 m2,
fordelt på 4 etager omfattende:
• Lægning af nyt tag på villaen
• Opbygning af ny tagterrasse i
forbindelse med nyt tag

ÅR:
2019

• Ombygning af loftrum til beboelse
• Opbygning af 2 stk. badeværelse
samt nyt toilet
• Opsætning af køkken
• Fremstilling af trappeværn i eg
• Fremstilling og levering af nyt
klædeskab fra værksted
• Udskiftning af vinduer og døre

El & CTS
Tornerosevej 127
2730 Herlev
Nyager 7 • 2605 Brøndby • Tlf.: 43 45 77 00
gert@stiko.dk • www.stiko.dk

Tlf.: 48 26 25 25
info@2m-el.dk
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ØRESUNDSHØJ 2B
CHARLOTTENLUND
ENTREPRISEFORM:
Hovedentreprise

RÅDGIVER:
Hoff & Jørgensen
Arkitekter

BYGHERRE:
Privat
ENTREPRISESUM:
12 mio.

ÅR:
2019 - 2020

PROJEKTBESKRIVELSE
Projektet omfattede totalistandsættelse af en
privat villa, hvor ejendommen skulle føres
tilbage til oprindeligt udtryk. I alt 650 m2.

• Nye høje vægpaneler
• Nye gulve i mønstret eg i stueetage
• Nye vinduer
• Nyt tag, herunder nye kviste på tårnværelser
• Opførelse af garagebygning i samme udtryk som huset

RØDOVRE TRÆLAST A/S
PROFFCENTER

Stilladser til tiden
Nybøl Alle 23 · 2770 Kastrup · Tlf.: 26 16 00 61
jlo@jotax-aps.dk · www.jotax-aps.dk

DEN PROFESSIONELLE TRÆLASTOG VÆRKTØJSPARTNER
www.3last.dk

• 16881 • www.jsdanmark.dk

Hos N. H. Hansen & Søn har vi samlet alt under ét tag,
så kontakt os næste gang, du står med et byggeprojekt,
en renovering eller et behov for en ny serviceaftale.

Denne brochure er trykt på 100 % genbrugspapir

Charlottenlundvej 4-6 | 2900 Hellerup | T 3962 2125 | nhh@nhh.dk | www.nhh.dk

