Kvalitetsbyggeri til tiden

Prismen,
Holmbladsgade,
Amager

“Vi oplever, at NHH har
en udtalt evne til at søge
den optimale løsning, der
tilgodeser både kvalitet
og æstetik og resulterer
i et vellykket byggeri.”
Christian Kloch, Dall &
Lindhardtsen A/S

Indvendig loftsbeklædning
i Operaen, København

Tvillingegård, Måløv

Charlottenlund Søbad

TRADITION OG UDVIKLING
HÅND I HÅND
I 1909 grundlagde Niels Herman Hansen tømrerog snedkerfirmaet NHH, og det voksede sig til en
stor virksomhed i løbet af få år. NHH har udviklet sig
og udvidet forretningen med de fagområder og
teknologier, som markedet har efterspurgt. Samtidigt
har NHH altid formået at opbygge langvarige kunderelationer baseret på gensidig tillid.

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
Vi udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde
på højt fagligt niveau inden for både nybyggeri
og bygningsrenovering – også de meget store og
vanskelige opgaver.

Derfor står firmaet som én af de få tømrer- og
snedkervirksomheder stadig stærkt efter 100 år i
branchen – og tilmed med 4. generation i spidsen.

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

KVALITETSBYGGERI TIL TIDEN
Hos NHH lægger vi stor vægt på at opretholde og
udvikle den håndværksmæssige kvalitet og faglighed
i vores arbejde. Det er firmaets fundament. Samtidigt
er det afgørende for os at overholde både tidsfrister
og budgetter, så der ikke opstår ubehagelige over
raskelser undervejs. Byggeopgavernes mange dead
lines kan være temmelig afgørende for vores byg
herrer, da tid er lig penge.

ENTREPRISE & PROJEKTLEDELSE
Vi har stor erfaring med at gennemføre byggeprojekter
i partnering, total- hoved- eller fagentrepriser.

TOTALISOLERING
NHH har en specialafdeling med stor erfaring for
isolering og er tilsluttet Dansk Isolerings Kontrol og
Garantiordning. Derudover er NHH autoriseret
isolatør.
SNEDKERVÆRKSTED
Vores moderne snedkerværksted har stor erfaring i
at udføre alle former for specialopgaver.

Vores evne til at skabe rammerne for et tillidsfuldt
samarbejde har givet os gode resultater uanset samarbejdsform.

“Vi oplever samarbejdet
med NHH som meget
positivt og ligeværdigt: De
lytter, er imødekommende
og ønsker, at alle er
tilfredse med resultatet.”
Arkitekt Jørgen Engell-Kofoed,
Greve Kommune

Byggeri af det
nyskabende
Fælleshus for
Herstedlund

Glassalen i Tivoli

Nationalbanken

NHH har mere end 100-års erfaring
som tømrer- og snedkerfirma. Vi forener
tradition med den nyeste teknologi – fra
de mindste reparationer til de største
entrepriser.
www.nhh.dk

NHHs HISTORIE I GLIMT
1909 Niels Herman Hansen grundlægger NHH
den 17. august på Hellerupvej i Hellerup
1934 N. H. Hansens søn, Gunnar Herman Hansen,
indtræder i firmaet
1934 25-års jubilæum
1947 NHH flytter til Charlottenlundvej 4 og
lægger kimen til eget maskinværksted
1958 2. generation: Gunnar Herman Hansen,
overtager ledelsen af firmaet efter
N. H. Hansens død.
1959 50-års jubilæum
1962 3. generation: Niels Hemicke Hansen,
fører NHH videre
1984 75-års jubilæum
1986 Udvidelse af hovedbygning med 1. sal
2001 4. generation: Marianne Hemicke Rysgaard,
står i spidsen for NHH
2003 Ny kontorbygning til eksisterende domicil
2009 100-års jubilæum den 17. august
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