Maler og Gulvlægger
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ENTREPRENØR · PROFESSIONEL SERVICE
HJ Maler og Gulvlægger ApS blev grundlagt i 2009 af malermester Huy som ejer og driver firmaet.
Malermester Huy har 10 års erfaring indenfor malerfaget, og har drevet HJ Maler gennem de sidste 4 år.
Firmaets værdier bygger på kvalitet, stabilitet, ærlighed og rettidig omhu.					
										
Alle former for malerarbejde udføres for både private- og erhvervskunder. Ingen opgave er for stor og ingen
opgave er for lille. Derudover tilbydes også malerentrepriser og totalløsninger.		
			
															
															
										

MALER
Vælger du os som maler, går vi dit arbejde igennem ved at behandle overflader på træværk,
metal- og murflader osv.		
Uanset om det er nybyggeri eller ældre boliger gør vi en dyd i at det skal se nyt og godt ud. Vi maler lofter,
vægge, døre og paneler, lakerer gulve og opsætter tapeter og andre vægbeklædninger, og maler pudsede
ydermure, indendørs og udendørs træværk, plankeværker, carporte osv.
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GULVLÆGGER
Vi er som gulvlæggeren specialister i at lægge gulve og vurdere hvilke materialer, der skal
bruges til alle mulige forhold og byggerier. eksempelvis skal gulvene på hospitaler være
skridsikre, i kontorer it-venlige og på badeværelset skal det holde tæt.
			

Hver byggeopgave stiller krav til gulvlæggerens viden og brede kendskab til materialer og løsninger.
Gulvlæggerarbejdet starter under det synlige gulv med at oprette og spartle ujævnheder, så det
færdigeresultat er helt i top. Gulvlæggeren arbejder blandt andet med træ, linoleum, vinyl, kork, gummi,
filt, folie og tekstiltæpper og meget andet. Det er også gulvlæggeren, der giver rummet den afsluttende finish
med fodpaneler og fejelister, og der kan også udføres udsmykninger med mønstre, borter og dekorationer i
forskellige materialer.			

ENTREPRISER
Vi har stor erfaring med både store og små entrepriser. F.eks nybyggeri eller renovering af facader.
Det kunne også være detajleorienterede projekter, hvor malerarbejdet afgør det endelige udtryk og
understreger det færdige resultat.
En totalentreprise som et badeværelse, hvor vi koordinerer og planlægger de forskellige fag som VVS og
elektriker.
Så står du med et større projekt, der kræver ressourcer fra flere af håndværkernes områder, har vi
projektledere ansat der kender til bygningsregelmentet og processen, det er en mulighed, at vi håndterer den
samlede entreprise, og overlade ansvaret til os.
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REFERENCER
Vi udfører arbejde for både private og erhverv. Her er et udpluk af kunder, som vi har arbejdet for.
Er I interesseret i at høre mere om typen af løsninger der blev udført, så er I velkommen til at spørge.
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