REFERENCER
VINDUER

FACADER

TRAPPER

REFERENCER
E/F Strandvejen 59 (2016)

•

Udskiftning af vinduer
og altanpartier

•

Samtlige fuger mellem
mursten er skiftet

•

Facaden pudset op

•

Udbedring af sætningsskader

•

Maling af facade

A/B Rolfsvej 4 (2016)

•

Diverse murerarbejde: udbedring
af sætninger, op muring af gesims, op pudsning af underfacade
og trappe.

•

Maling af 77 vinduer og døre

•

Maling af facade

•

Udskiftning af 8 lejlighedsdøre

•

Udskiftning af 4 veluxvinduer

E/F Tietgensgade 62
Reventlowsgade 32
E/F Reventlowsgade 26
(2016)

•

Udbedring af sætninger

•

Afrensning af underfacade

•

Maling af underfacade

•

Maling af 114 vinduer og døre

•

Maling af 3 trappeopgange

REFERENCER
AB Holger Danskes Vej
Bogøvej (2016)

•

Udskiftning af 60 døre

E/F Henrik Steffens Vej 357
(2016)

•

Maling af 243 vinduer,
altanpartier & døre

•

Udskiftning af 6 kvistvinduer

A/B Peblinge Dosseringen
30 (2016)

•

Maling af 60 vinduer, døre &
altanpartier

•

Udskiftning af fuger og glaslister

•

Reparation af mørtelfuger

•

Montering af nyt nedløb

REFERENCER
A/B Sankelmarken (2016)

•

Udbedring af sætninger

•

Maling af facade

•

Maling af vinduer og døre

E/F Østerbrogade 110-112

•

Maling af trappeopgang

•

Behandling af trægulv

•

Behandling af terrazzogulv

•

Opsætning af lamper

REFERENCER
Andre nævneværdige referencer (2016)

•

E/F Peder Skramsgade 28 Havnegade 33
(Maling af altandøre og vinduer)

•

A/B Vibenhus Boligforening
(Renovering og maling af trappeopgange)

•

E/F Griffenfeldsgade 58 (Maling af vinduer)

•

Scansign
(Maling af udhæng samt udskiftning af vinduer)

•

E/F Bernhard Bangs Alle 22-24
(Maling af vinduer med linoliemaling)

•

E/F Åboulevard 34 (Maling af vinduer)

•

A/B Ventegodt
(Facaderenovering og maling af bagtrapper)

•

E/F Vestervang 32-34ABC (Maling af vinduer)

•

E/F Godsbanegade (Maling af trapper)

•

A/B Isted-Viktoria (Renovering og maling af facade
samt maling af vinduer og trappeopgange)

•

A/B Blålyn (Malin af trappeopgange)

•

A/B Østbanehus (Udbedring af sætninger samt maling
af vinduer og altanpartier)
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