Tømrer- og entreprenørfirma
– mere end 100 års erfaring forpligter
NHH A/S

Hos NHH ved vi, at vores
gode resultater hænger
sammen med vores tradition for godt håndværk,
overleveret gennem fire
generationer.

Henrik Nielsen, Tømrermester, NHH

I 1909 grundlagde Niels Herman Hansen tømrer- og
snedkerfirmaet NHH, og i løbet af få år voksede det sig
til en velkonsolideret virksomhed. Efter anden verdenskrig flyttede firmaet til adressen på Charlottenlundvej,
hvor den stadig har til huse.

ENTREPRISER & PROJEKTERING
NHH har stor erfaring med at gennemføre byggeprojekter
i partnering, total-, hoved- eller fagentreprise.
Vi har egne projektledere, der deltager i udviklingsog planlægningsarbejde sammen med bygherre,
arkitekter m.fl.

Siden adresseskiftet i 40’erne har NHH udvidet virksomheden med de fagområder og teknologier, som
markedet har efterspurgt. Dog stadig forankret i tømrerfagets dyder og baseret på godt og solidt håndværk,
ordentlighed, pålidelighed og ordholdenhed.

TOTALISOLERING
NHH har en specialafdeling med stor erfaring inden
for isolering og er tilsluttet Dansk Isolerings Kontrol
og Garantiordning.

Samtidigt med den faglige udvikling, der er sket over en
længere periode, har NHH formået at opbygge langvarige kunderelationer, som primært bygger på gensidig
tillid og respekt.

SERVICE & VEDLIGEHOLD
Vores ekspertise inden for service og vedligehold dækker
lige fra faste rutiner til specielt tilpassede løsninger til
f.eks. industri, institutioner og beboelse.

NHH står i dag stærkt positioneret på markedet
som én af de få tømrer- og snedkervirksomheder, der
har overlevet mere end 105 år i branchen.

SNEDKERVÆRKSTED
På vores moderne snedkerværksted har medarbejderne
stor erfaring med at udføre alle former for specialopgaver.

Kratbjerg 305
3480 Fredensborg
Tlf.: 48 26 25 25
info@2m-el.dk

Autoriseret El-installatør
Udfører tekniske installationer inden for Brand,
CTS og KNX samt traditionelle El-installationer.
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NHH er indstillet til
Tømrerprisen på denne
sag grundet den unikke
limtræskonstruktion, et
solidt håndværk samt et
flot og brugbart resultat.

BIRKERØD GYMNASIUM
Ny hovedindgang til Birkerød Gymnasium
Hovedentreprise
Bygherre:		Birkerød Gymnasium
Rådgiver:		Møllen Arkitekter ApS
Entreprisesum: 6 mio.
Udført:		2013-2014
Opførelse af ny hovedindgang i to etager på i alt
178 m2. Tilbygningen rummer nyt vindfang,
møderum, samtale- og opholdsrum.

Per Mortensen Nedrivning ApS er nu en del af Kingo Karlsen A/S
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ENTREPRISEAFDELING
NHH tilbyder forskellige samarbejdsformer, og vi tror
udelukkende på et solidt samarbejde, der bygger på
gensidig tillid og respekt. Ved at være fleksible omkring
samarbejdsformer og tilpasse os kunden og projektets
behov, finder vi altid den bedste løsning til opgaven.
I entrepriseafdelingen løser vi alle former for opgaver.
Det gælder både komplicerede tagkonstruktioner, ombygninger og opbygning af for eksempel kontorlokaler
i partnering, total-, hoved- eller fagentreprise. Vores
medarbejdere er specialiserede inden for deres felt
og er kvalificerede til at varetage et større byggeprojekts
til tider komplicerede faser.
NHH er en ordentlig virksomhed. Ordentlighed har været
kernen i måden, forretningen er blevet drevet på i 105 år.

Det gælder både måden, vi behandler hinanden på internt og måden, vi færdes på ude blandt kunderne. Vi er
ikke færdige med en opgave, før kunden er helt tilfreds.
TOTALISOLERING
I NHH har vi en specialafdeling med stor erfaring inden
for isolering og er tilsluttet Dansk Isolerings Kontrol og
Garantiordning. Derudover er NHH autoriseret isolatør.
Totalisolering – isolering af bl.a.
Etageadskillelser
Facadebrystninger
Hulmure og mansarder
Krybekældre
Lofter og skunke







NHH dækker alle former
for tømrer- og snedkerarbejde inden for såvel
nybyggeri som bygningsrenovering.

”Skal din advokat kende byggebranchen”
Vores rådgivning kræver indsigt.
AMALIEGADE 35
1256 KØBENHAVN K
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T: +45 7027 8899
F: +45 7027 8899

E: INFO@BL-LAW.DK
W: WWW.BL-LAW.DK

MAGLEGÅRDSSKOLEN
Udskiftning af tagbeklædning på
den oprindelige hovedbygning
Hovedentreprise
Bygherre:		Gentofte Ejendomme
Rådgiver:		A4 arkitekter og ingeniører a/s
Entreprisesum: 2 mio.
Udført:
2014
Det gamle tag på skolen er blevet taget af, hvorefter
der er oprettet spær og lagt nyt undertag. Selve tagbelægningen er rødglaseret tegl.

DANSK MAGISTERFORENING
Ombygning af kontorlokaler
Hovedentreprise
Bygherre:		Dansk Magisterforening
Rådgiver:		tnt arkitekter
Entreprisesum: 30 mio.
Udført:		2012-2013
Ombygning af eksisterende bygninger, som i hovedtræk
består af ny indretning af kontorlokaler med tilhørende
mødelokaler, tekøkken og toiletter. Ud over den omfattende
ombygning har NHH opført et nyt trappetårn.

MesterGulve ApS
Hvedemarken 18
3520 Farum

Sportslinoleum i gymnastiksal

Lægning af trægulv og tæpper

Spartling af gulve

Telefon 45 65 05 50
info@mester-gulve.dk
www.mester-gulve.dk

Lægning af linoleum
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PROJEKTAFDELING
NHH præger projektet tidligt i processen og fore
tager nødvendige optimeringer, der gavner øko
nomien på opgaven.
I projektafdelingen gennemføres byggesager fra
projekteringsfasens start, til byggeriet står indflytningsklart. Projektledere og bygherrer samarbejder
tæt om udvikling og planlægning af et projekt.
NHHs kompetente og beslutningsdygtige projektledere løser opgaverne og foretager eventuelle
optimeringer med hensyntagen til kunden, så både
budget og tidsramme bliver overholdt.

NÆSSESLOTTET
Ombygning af herskabsstald til kontor
Hovedentreprise
Bygherre:
Rådgiver:
Entreprisesum:
Udført:

Næsseslottet
Hugo Bech Arkitektfirma ApS
2,5 mio.
2012

Den gamle herskabsstald, som er opført i 1906, er blevet
ombygget til kontor. Hele bygningsanlægget er fredet tilbage i 1986, og derfor blev ombygningen udført i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og Rudersdal Kommune.
En omfattende ombygning, der kræver forståelse for materialer og kræver påpasselighed og respekt i udførelse.

Malerfirmaet Danlev Pedersen A/S
Rosmosevej 75 • 2650 Hvidovre

Tlf. 36 49 32 33
Fax 36 49 32 23 • Mobil 21 42 02 26
jan@danlev.dk • www.danlev.dk

Vi tilbyder:
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• Erhverv
• Privat

• Facader
• Vinduer

• Farverådgivning
• Renovering

• Tapetsering
• Gode råd

Et led i projektet er også at
rydde hele kælderetagen, så
kommunen og DSB senere
har mulighed for at etablere
en cykelkælder med plads til
1.000 cykler.

LYNGBY STATION
Ombygningen af den centrale del af
butiksarkaden ved Lyngby Station

VILLUM KANN RASMUSSEN KOLLEGIET – DTU
Levering og montering af nye vindues- og dørelementer
til facadelukning af to stk. trapperum

Hovedentreprise
Bygherre:
DSB Ejendomsudvikling A/S
Rådgiver:
Gottlieb Paludan Architects A/S
og MOE A/S
Entreprisesum: 20 mio.
Udført:
2014

Hovedentreprise
Bygherre:
Den Selvejende Institution
Villum Kann Rasmussen Kollegiet
Rådgiver:		Arkitema og MOE A/S
Entreprisesum: 1,5 mio.
Udført:		2012

Siden Lyngby St. og den dertilhørende butiksarkade
blev opført i 1959, har behovet for areal til for eksempel stationsfunktioner, rejsebureau og godsekspedition
ændret sig. Indretningen var så at sige ikke længere tidssvarende. Den gennemgribende ombygning betyder,
at butikkerne får helt nye glasfacader og nye skilte.

Kollegiet ligger på DTU Campus og består af tre blokke
i tre etager med i alt 42 dobbeltværelser. NHH har
stået for levering og montering af nye vindues- og dørelementer til facadelukning af to stk. trapperum kombineret med nedtagning af udvendig stålkonstruktion mv.

Publikumsarealer opgraderes med ny
belysning, og den gamle betonkonstruktion under vejbanen får ny loftbeklædning. Desuden etablerer DSB en ny
servicebutik.

Din el-installatør
ECO Techniq ApS er meget mere end bare din lokale el-installatør. Vi er også
din lokale el-rådgiver til, hvordan du effektivt kan spare på energien, miljørigtigt og æstetisk korrekt, og med den helt rigtige tilpassede løsning til netop dit
behov. Pålidelighed og grundighed er vores hverdag.

Velkommen til vores verden i el!

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig. Tlf. 72 22 40 90 eller www.ecotechniq.com
7

SERVICEAFDELING
NHHs serviceafdeling består af en lang række specialuddannede medarbejdere, der prioriterer k
 undens behov.
Vores serviceafdeling har to hovedfunktioner:
At yde en omgående og udstrakt service til private virksomheder, den offentlige sektor, rådgivere og borgere
 At følge op på NHHs 1- og 5-års kvalitetssikring
og eftersyn på byggeopgaver


NHH lægger vægt på at levere den bedste håndværksmæssige kvalitet. Vi er ordholdne, pålidelige og ordentlige – og vi
afslutter aldrig en opgave, før kunden er helt tilfreds. Vores
faglige kompetencer, erfaringer og bemanding sætter
os i stand til at styre vores opgaver efter de aftaler, vi har
indgået med kunderne.

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
 Tagreparationer
 Udskiftning af vinduer (inkl. termoruder) og døre
 Facadebeklædning
 Opsætning af vægge og lofter
 Lægning af gulve
 Montering af låse og dørpumper
 Alle former for ad hoc-opgaver
SERVICE & VEDLIGEHOLD
Faste rutiner for service og vedligehold
af ejendomme
 Indbrudsikring (Skafor-registreret installatør)
 Facility Service


EKSPRESSERVICE & SKADESHJÆLP
Renovering efter svampeskade,
brandskade eller stormskade
 Afdækning, afstivning m.v. efter akutte skader


SKRÆDDERSYET KUNDESERVICE
Vores servicefolk står altid klar til udrykning. Derudover leverer
vi faste vedligeholdelsesrutiner af bygninger inden for industri,
institutioner og beboelse. Hver enkelt aftale kan skræddersyes, så den passer til kundernes individuelle behov.

Bellevue Strandbad

Marcussen & Christensen APS
Murer- & Aut. Kloakmester
Bastionvej 2b , 2300 Kbh S
Biltlf:
20 85 86 80
E-mail: Tommy@machr.dk
Web:
www.machr.dk
SE-nr.: 27617476
Danske Bank: 4845-4845045062
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DTU – AUDITORIUM 421
Ombygning af to auditorier
Auditorierne på DTU er indrettet efter nutidens undervisningsmetoder. Indretningen er således beregnet på fleksibel udnyttelse, så lokalerne kan bruges til både traditionel
tavleundervisning, men også gruppearbejde.

Hovedentreprise
Bygherre:		DTU
Rådgiver:		Arkitema
Entreprisesum: 3,5 mio.
Udført:		
2012

NHH har under ombygningen haft et godt og tæt
samarbejde med Malerhuset
Steen Nielsen A/S.

Arnivara A/S
Industrilakering

Malerhuset
Steen Nielsen A/S

IN

Malerhuset Steen Nielsen A/S har stor erfaring inden for alle former
for ind- og udvendig vedligeholdelse samt renovering.
Vi har siden 1938 udført professionelt malerarbejde med vores
mange dygtige medarbejdere.

Vores speciale er overfladebehandling af butiksinventar, bygningsVores
inventar, kontorinventar, døre, skabslåger, køkkener,
stolespeciale
m.m. er overfladebeh
og kontorinventar,endvidere m
Anders
Kureog pulverlakering.
Vi tilbyder både
vådlakering
stole osv. Vådlakering samt pu
Malermester

Malermester Kim Juliussen

Mesterlodden
Malermester
Anders 7Kure

Tlf.: 36 47 08 11
www.malerhuset.com

Gladsaxe Møllevej 67
2860 Søborg

2820 Gentofte
www.arnivara.dk

Tlf.: 39 65 00 35
www.arnivara.dk

T: 39 65 00 35
F: 39 65 22 36

Mesterlodden 7
2820 Gentofte

Vejlegårdsvej 65
www.bekaindus
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H.J. Holst Vej 12 · 2610 Rødovre

Tlf.: 26 20 40 70

Tlf.: 44 44 19 55

www.hmstilladser.dk

info@gtv-vvs.dk · www.gtv-vvs.dk

udlejning

r der er no
“Nå
get i luften”
Københavns
Stillads
LS-TRAPPER & STÅL A/S
Industrivej 4
DK-6870 Ølgod
Tel.: +45 75 24 51 77
lst@lstrapper.dk
www.ls-trapper.dk

36 49 67 09
www.khstillads.dk

Stillads Kompagniet A/S
Nyager 7
2605 Brøndby
Tlf. 43 45 77 00
www.stiko.dk
STILLADS KOMPAGNIET A/S er en mellemstor stilladsforretning, der henvender
sig til håndværkere, entreprenører og andre med behov for en professionel og
kapabel stilladsløsning.
Vi sikrer dig en kompetent og personlig betjening på et højt fagligt niveau. Kort sagt:

God service – til tiden – til den rigtige pris

”Jeg har været imponeret over, hvor meget man
kan ønske sig og så faktisk få i samarbejdet
med ADDvision.”
- Marianne H. Rysgaard,
adm. direktør i NHH
Læs casen på ADDvision.dk
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Komplette It-løsnInger

EGET MODERNE MASKINSNEDKERI
NHH har eget moderne maskinsnedkeri, hvor medarbejderne blandt andet har stor erfaring i udførelse
af specialopgaver, og har højt kendskab til materialerne. Maskinsnedkeriet råder over en moderne
maskinpark, som kan udføre alt slags arbejde inden
for inventar og bygningsdele.

SNEDKERVÆRKSTED
 Specialfremstilling af inventar
 Specialopgaver inden for
restaurering og udsmykning
 Vedligehold af bygninger

alutec - glas & aluminium A/S
alutec A/S er førende i Danmark indenfor facadebeklædning, demonterbare
glas- og skillevægge, kølelofter og servicerings- adkomstanlæg.

Møllehaven 3

Vi leverer produkter og løsninger til såvel hoved, total- samt fagentrepriser
i et tæt samarbejde med bygherre, arkitekter og rådgivere.

Tlf.: 46 73 06 32

4040 Jyllinge
www.alutec.dk
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T 3962 2125
nhh@nhh.dk
www.nhh.dk

• Concept: JS Media Tools A/S • 930614 • www.jsdanmark.dk

NHH A/S
Charlottenlundvej 4-6
2900 Hellerup

