?

Har du dårlig
samvittighed
overfor dit hus?

Profil
Med mange års erfaring inden
for faget kan vi tilbyde vores
kunder en optimal løsning i forbindelse med alt bygningshåndværk
- stort som småt.
Vi mener byggeri er en tillidssag. Som tidligere nævnt er økonomi,
kvalitet og materialer blandt de spørgsmål, vi ofte bliver stillet
overfor, og som vi gerne stiller vores ekspertise til rådighed for
at besvare.
Hos N.E. Madsen gør vi meget ud af at videreføre de gamle
håndværksmæssige traditioner bygget på kvalitet, men samtidig
holder vi os opdateret med de nyeste teknologier, således vi i dag
og i fremtiden kan sikre vores kunder en optimal løsning
med vægt på kvalitet og økonomi.
Tag kontakt til N.E. Madsen nu og hør, hvad vi
kan tilbyde jer.
Med venlig hilsen

René Nielsen Øgelund
Byggerådgiver/konstruktør
Tlf. 42 4466 42
Mail: rn@ne-madsen.dk
www.ne-madsen.dk

• K
 unne I tænke jer at
bygge om - eller bygge
helt nyt hus?
• H
 ar I brug for en idé til
at komme videre?
• E
 r der for mange løse
ender, som I ønsker at
få ud af verden?

Så er chancen der nu for at få gjort
noget ved det - og til fornuftige penge
samt en historisk lav rente...

•N
 .E. Madsen er en mindre virksomhed uden
stor administration. Dette kommer vores
kunder til gode gennem fornuftige priser og
personlig kontakt til den samme medarbejder
hver gang.
•N
 .E. Madsen er startet som en tømrer-/
snedker-virksomhed og senere et byggefirma
med hovedentreprise for hele byggerier.
Vi har mange års virke og erfaring i byggebranchen.
•O
 pgaverne spænder stadig meget vidt – vi
udfører alt i tømrer-/snedkerarbejde – i fagentrepriser, men vi udfører som nævnt også
hele byggeprojekter i hoved- og totalentreprise, dette inkl. alt lige fra skitseprojekt til
nøglefærdigt byggeri.
•V
 i er et seriøst og kvalitetsbevidst firma,
som ved at kvalitet er alfa og omega.
Vi bygger vores forretning på tryghed og
tillid, da vi ved det skaber tilfredse kunder.
For os gælder det om at leve op til eller
overstige vore kunders forventninger,
uanset om der lægges vægt på funktionalitet,
kvalitet, design, pris eller en kombinationen
af alle ting.
•V
 ores kundekreds er private bygherrer,
virksomheder såvel som offentlige.

•V
 i afgiver gerne et uforpligtende tilbud på
opgaven, hvad enten det er nybyggeri, en
tilbygning, ombygning, renovering, nyt tag,
garage, carport og udestue, træ-sommerhus, ny-etablering af køkken og badeværelser, udskiftning af døre samt vinduer og
gulve, sikring af døre og vinduer, gipsvægge
og lofter, porte, karnapper, kviste, trapper,
isolering/efterisolering, hegn, samt alle
typer småreparationer - ja listen er lang,
men dette er et udpluk af de opgaver, vi
primært beskæftiger os med.
•V
 i kan også tilbyde professionel arkitekthjælp ved ombyg/nybyg osv., med alle nødvendige myndighedstegninger mv., ligesom
vi gerne udfører uforpligtende tilbud på
netop Deres opgave, herunder også vejledning i materialevalg.
•V
 i samarbejder med lokale håndværkere
indenfor el, vvs og murerarbejde,
hvorved vi altid sikrer
veludført arbejde.

N.E. Madsen
Tømrermester
Tlf. 40 2028 70
Mail: ne@ne-madsen.dk
www.ne-madsen.dk

