Alt under ét tag

Snedkergården

Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver – fra
udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som
små specialopgaver. I Brørup Ny-Byg og SG-Multihus har vi specialiseret
os i individuelle parcelhusbyggerier og et unikt modulkoncept, der ikke
blot tillader byggeri indendøre på specialmål – enhederne er mobile, og
kan flyttes selv efter opførelse.
Vi yder høj kvalitet gennem vores store erfaring. Snedkergården er
etableret i 1973 af Frede og Britta Knudsen, og vi har gennem årene fået
vores gode ry ved at levere kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser
– og ved altid at møde kunderne med en selvfølgelig respekt for deres tid
og den opgave, der skal løses. Kundelisten tæller både private, virksomheder og det offentlige.
Det er fortsat Frede og Britta Knudsen, der står bag roret i Snedkergården
– godt hjulpet til af 2. generation, Peter og hans hustru Sara, der de
kommende år vil overtage den velrenommerede virksomhed, som i alle
årene har været placeret solidt i den jyske muld i Brørup.

Vi bygger vores virksomhed på:
Ordholdenhed - vi holder, hvad vi lover

Håndværket frem for alt
Ved hovedentrepriser og større opgaver arbejder vi sammen med andre
dygtige håndværkere om at give kunden den bedst mulige løsning.
Vi påtager os mange opgaver både som fag- og hovedentreprenør – det
kan være på både større eller mindre projekter. Her udfører vi selv
tømrer- og snedkerarbejdet, mens vi finder dygtige samarbejdspartnere
med specialer i de øvrige områder i vores brede netværk. Fælles for
alle samarbejdspartnerne er, at vi altid kan stå inde for kvaliteten i det
arbejde, de leverer.
Snedkergården har et tæt samarbejde med både arkitekter og rådgivende
ingeniører. Eksempelvis har vi medvirket til opførelsen af Ladelund
Efterskole, Superbrugsen Brørup samt flere af Vejen Boligforenings
byggerier.

Flytbare moduler
SG-Multihus er et helt nyt koncept af modulbygninger under Snedkergården. Husene opføres i vores produktionshal med alle de fordele,
der hører til modulbyggeri:
Minimal risiko for fugt- og skimmelskader, kort byggeperiode, de er vedligeholdelsesfrie udvendigt og har stor fleksibilitet i forhold til indretning.
Og fordi modulerne bygges med bærende konstruktion i stål, leveres
enhederne nøglefærdige med køkken, bad og varme direkte på byggepladsen, hvor en kran løfter dem ned på fundamentet.

Vi bygger vores virksomhed på:
Klare og reelle forhold

Husene kan bygges til utallige formål fra små butikker som frisør, grill
og servicebygninger med eksempelvis, toilet, bad og køkken til sommerhuse, ungdoms- og ældreboliger eller sågar helårshuse. Modulerne
kan udformes i alle størrelser fra 12 kvadratmeter og op – vores eneste
begrænsning er transporten. Og det bedste af det hele er, at emnerne kan
flyttes igen, hvis behovet for en ny adresse skulle opstå.

Individuelle drømmehuse
Brørup Ny-Byg er et selvstændigt firma under Snedkergården, hvor vi
siden 1998 har specialiseret os i individuelt parcelhusbyggeri. Uanset om
drømmene går i retning af et 0-energi træhus i to plan eller en traditionel
murermestervilla med valmet tag og separat forældre- og børneafdeling,
har vi setuppet til at klare opgaven. Vi kan tilbyde at tegne husene fra
bunden – men arbejder også gerne videre på kundernes egne tegninger
og ideer.

Vi bygger vores virksomhed på:
Gensidig tillid i byggeprocessen

Specialopgaver i det gamle håndværk
Vores snedkerværksted er stort og alsidigt – og her kan vi arbejde lidt
mere på detaljen. Det kan eksempelvis være et gammelt vindue, der skal
restaureres, eller specielle udskæringer og profiler, der er nødvendige
for at holde alt i den oprindelige stil. Værkstedet bruges også til andre
specialopgaver efter mål og tegning. Eksempelvis har vi fremstillet et
ridderbord med tilhørende stole til Sønderskov Slot og renoveret det
oprindelige gavlparti på Estrup Hovedgaard.
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Vi er stolte af at have designet
og produceret denne brochure
Malerfirma Buhl ligger i Vejen mellem Kolding og Esbjerg. Vi beskæftiger ca. 20 svende
og 4 lærlinge. Vores kundekreds er boligforeninger, private, offentlige institutioner samt
industri- og håndværksvirksomheder.Vi udfører maling, tapesering, opsætning af væv,
renovering, vedligeholdelse, gulvafhøvling, hygiejnemaling og Decothan-tag.
Vi vægter kvalitet, faglig rådgivning samt samarbejde højt.

Kontakt os på: www.malerfirmabuhl.dk eller tlf. 75 36 14 59 / 22 60 43 00
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