ANNONCE

KVALITETSARBEJDE
OG KOMMUNIKATION
ER ALFA OG OMEGA
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S
ER SPECIALISERET I UDSKIFTNING AF VINDUER
OG DØRE MED EN ENERGIBESPARENDE
OG BÆREDYGTIG TILGANG.

Hos Tømrermester Troels Hansen A/S
udføres altid kvalitetsarbejde, uanset
arbejdets karakter. Sådan lyder virksom
hedens mantra – og med god grund.
Siden 1998 har den behændige virksom
hed hjulpet både private, større erhvervs
drivende, forsikringsselskaber og bolig
foreninger med byggeopgaver i alle
størrelsesordener. Og kunderne kommer
igen; for hos Tømrermester Troels Hansen
A/S er der garanti for både et grundigt
byggearbejde og ikke mindst en kompe
tent service.
Tømrermester Troels Hansen A/S starte
de som tømrervirksomhed, men tømrer
staben er siden blevet akkompagneret af
murere og malere. Således kan virksom
heden i dag tilbyde totalløsninger inden
for alle tre fagområder. Vinduesudskift
ning, renovering af fredede ejendomme,
økologisk isolering, energiforbedrende
tiltag og forbedring af indeklima er blot
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et udvalg af de opgaver, som virksom
heden hjælper kunder med at løse.

KOMMUNIKATION ER ALFA OG OMEGA
I boligområdet Linde Allé i Vanløse har
22 lejemål fået udskiftet vinduerne med
hjælp fra Tømrermester Troels Hansen
A/S. Projektet blev igangsat i november
2020, og allerede i januar prydede vinduer
murværket i alle 22 lejemål. De nye vindu
er er udstyret med lavenergi-trelagsglas,
og beboerne beretter, at de nu kan skrue
betydeligt ned for varmen i deres boliger.
Hos Tømrermester Troels Hansen A/S skal
det gøres rigtigt første gang, og det er helt
centralt, at kunden får en god oplevelse.
Byggepladser afleveres rene og rydde
lige, spørgsmål besvares grundigt, bebo
ere orienteres, og alle aftaler overholdes
undervejs. »Kommunikation er alfa og
omega, når man skal ind i et lejemål,
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og vi prioriterer højt at overholde alle
varselskrav og tidsplaner, som vi altid
sørger for at hænge op i foreningen,«
lyder det fra Patrick Aastrøm, projekt
leder på projektet.

STOR ROS FRA LINDE ALLÉ
Det energibesparende vinduesprojekt i
Linde Allé modtager stor ros fra boligfor
eningen, som allerede har bestilt hjælp til
en ny vinduessag – og også projektleder
en er tilfreds: »Det gør mig stolt som pro
jektleder at kunne levere en god service
til beboerne og ikke mindst aflevere et
pænt stykke arbejde uden fejl og mang
ler – det siger en masse om vores gutter
på byggepladserne,« fortæller Patrick
Aastrøm, som med et smil afslutter: »Jeg
synes, det er fedt at kunne køre forbi en
boligforening med mine unger og sige:
’Det dér har jeg været med til at lave.’«
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