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– Vi åbner vinduer og døre til en ny verden

Sønderboulevard 77-83 mfl., København V.
Udskiftning af ca. 500 vinduer.

Specialister i vinduer og døre
Sjællands Vindues- og Dørcenter A/S – SVD – er et entreprenørfirma
med speciale inden for vinduer, døre og facaderenovering. Virksomheden er etableret tilbage i 1981, og det er således et mangeårigt
erfaringsgrundlag, vi stiller til rådighed for vores kunder. Opgaverne
spænder bredt, og blandt vores kunder er både private, boligforeninger og erhverv.
Det er vores vision at være blandt de førende på vores felt. Og vi tilstræber altid at være det naturlige valg, når administratorer, boligselskaber og arkitekter udvælger firmaer til vinduesmontage og -renovering.
Vores profil tegnes til dagligt af vores dygtige og effektive håndværkere, der har fagligheden i orden, og som har været hos os i mange år.
Med den baggrund har vi toptrimmet alle procedurerne omkring vores
montage og renovering. Blandt andet har vi indkøbt flere teleskoplæssere med sugekopanlæg samt forskellige lifte, der nemt og effektivt kan skifte vinduer på mange typer ejendomme, uden et stillads er
nødvendigt. Det betyder, at vi kan tilbyde attraktive arbejdsgange og
priser, uden at vi behøver at gå på kompromis med kvalitet.

Stefansgade 40-46 mfl., København N.
Udskiftning af cirka 1.000 vinduer.

Fascineret af vinduer
Hos os er ingen monterings- eller renoveringsopgave for stor, og ingen er for lille. Alle vores vinduer og døre er dansk-producerede DVCgodkendte løsninger med 5-10 års garanti.
Vi samarbejder med markedets mest anerkendte og kvalitetsbevidste
producenter af vindueselementer, og vi har et tæt samarbejde med
førende vinduesfabrikker. For konstant at være på forkant med udviklingen – både inden for design og energi - følger vi markedet tæt, og
tester løbende de nyeste produkter, så vi altid kan tilbyde den mest
optimale løsning.
De anvendte vindues- og dørtyper er nøje udvalgte til hver enkelt opgave, og alle trin i bygge- eller renoveringsfasen er tilpasset et strengt
kvalitetsstyringskrav. Med en grundliggende fascination af vinduets
mange muligheder, har SVD altid det visuelle udtryk i centrum. Og en
vindues- og dørløsning fra os, tager altid udgangspunkt i projektets
æstetiske og funktionalistiske parametre såvel som totaløkonomien.

Medlem af FSO

Telefon 47 31 51 53 • Bil 40 14 51 53
www.bb-fugeentreprise.dk • bb@fugeentreprise.dk

Som en naturlig forlængelse af vindues- og dørmontering udfører vi
også renoveringer af facader. Og vi
er i stand til at varetage de fleste
typer opgaver inden for facaderenoveringer såsom montering af
sålbænke, murerreperationer og
facadeafrensning, med efterfølgende malerbehandling.

Juridisk rådgivning med forretningsmæssig forståelse

Søndre Alle 11 ● 4600 Køge ● Tlf.: 56 63 44 66 ●www.@dreistadvokater.dk

Enghavevej 56-64 mfl., København V.
Udskiftning af ca. 900 vinduer.

Hoved- eller totalentrepriser
Vi udfører gerne hoved- eller totalentrepriser inden for vinduesmontering og -renovering. Som samarbejdspartner ønsker vi, at kunden skal
have en god oplevelse, lige meget om vi løser en enkelt opgave eller en
samlet entreprise. For at få processen til at køre bedst muligt, har SVD
gennem tiden samlet en fast stab af eksterne samarbejdspartnere,
og vi står inde for kvaliteten og koordineringen af disse forskellige underentreprenørers arbejde. Vi kan naturligvis også selv fungere som
underentreprenør.
Hos SVD ved vi, at tilfredse kunder er den bedste reklame, og derfor
gør vi alt for at vores arbejde er perfekt – hver gang. Vores vision er, at
ethvert afsluttet projekt skal danne reference til det næste.

En stærk listE-profil
Professionel
pladebearbejdning
til facader

Stålarbejde efter
Deres opgave.
Speciale Altaner &
Rækværk og Porte.
Vi glæder os til at
give Dem et godt
tilbud med kvalitet.

Inddækninger i Aluminium, Zink, Rustfri,
Mesing, kobber.

4390 2161
Info@gilbro.dk

Hornbaek A/S • hornbaek.com • Tlf. +45 86 43 41 55

Sjællands Vindues- & Dørcenter A/S
Unionsvej 6
4600 Køge
Tlf.:
5665 7330
Fax:
5665 7317
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FROVIN VINDUER OG DØRE A/S
Ellemosevej 5 A, Ugerløse · 4400 Kalundborg
Fax: 59 50 40 21 · Tlf.: 59 50 41 41
E-mail: frovin@frovin.dk

Specialist i koblede
vinduer og døre
samt foldedøre
Dansk Vindues Certificering

vinduer og døre

59 50 41 41
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E-mail: svd@svd.dk
Web: svd.dk

