Din serviceafdeling

“Vores 24 år lange
samarbejde med NHH
har været præget af
ærlighed, god kemi
og service i top.”
Niels Duus,
Holmegårdsparken

Omhyggelig renovering af tag

Serviceafdelingen –
altid klar til udrykning
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HVILKE YDELSER LEVERER VI?
Tømrer- & snedkerarbejde
Tagreperationer
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
•

•
•
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•
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Totalisolering – isolering af bl.a.
Etageadskillelser
Facadebrystninger
Hulmure og mansarder
Krybekældre
Lofter og skunke

Ekspresservice & skadeshjælp
Renovering efter svampeskade, brandskade
eller stormskade
• Afdækning, afstivnng m.v. efter akutte skader
•

Snedkerværksted
Specialfremstilling af inventar.
• Specialopgaver indenfor restaurering og
udsmykning
• Vedligehold af bygninger
•

VORES RØDDER OG UDVIKLING
I 1909 grundlagde Niels Herman Hansen tømrerog snedkerfirmaet NHH, og i løbet af få år voksede
det sig til en stor og driftig virksomhed. Efter
Anden Verdenskrig flyttede firmaet til adressen på
Charlottenlundvej.
Siden da har NHH udvidet virksomheden med
de fagområder og teknologier, som markedet har
efterspurgt. Samtidigt har NHH formået at opbygge
langvarige kunderelationer baseret på gensidig tillid.
Derfor står firmaet som én af de få tømrer- og
snedkervirksomheder stadig stærkt efter 100 år i
branchen. NHH ledes i dag af 4. generation og er
i dag en dynamisk voksende byggevirksomhed.

“Ingen opgave er for
stor eller for lille for
NHH. Medarbejderne
i deres serviceafdeling
er både dygtige og
ansvarsbevidste.”
Bjørn Baumgarten,
GEA Niro

“Jeg har tit brug for
hurtig hjælp, og
NHH er en god
livlinie.”
Fredrik Jørgensen,
DONG Energy

Vores arbejde

Vi lægger vægt både på

kræver højt kendskab

helheden og detaljen. Svenske Villa,

til materialer

Bernstorffsparken

HVORDAN ARBEJDER VI?
Vi lægger afgørende vægt på at levere den bedste
håndværksmæssige kvalitet og de nødvendige faglige
ressourcer i alle vores opgaver til alle vores kunder og
samarbejdspartnere. Derfor følger vi udviklingen inden
for tømrer- og snedkerfaget meget nøje.
Vores faglige kompetencer, erfaringer og bemanding
sætter os i stand til at styre vores opgaver efter de
aftaler, vi har indgået med vores kunder – både med
hensyn til tid og penge. Det har i flere tilfælde været
medvirkende til, at vi har fortsat samarbejdet gennem
mange år.
SKRÆDDERSYET KUNDESERVICE
NHHs afdeling for kundeservice består af en lang
række specialuddannede medarbejdere. Afdelingen
har to hovedfunktioner:
1. At yde en omgående og udstrakt service til private
virksomheder, den offentlige sektor, rådgivere og
borgere.
2. At følge op med NHHs 1- og 5-års kvalitetssikring
og eftersyn på byggeopgaver.

Vi leverer faste vedligeholdelsesrutiner af bygninger
inden for industri, institutioner og beboelse. Hver
enkelt løsning kan skræddersyes, så den passer den
enkelte kundes behov. Derudover kan vi rykke hurtigt
ud, hvis der er sket akutte skader.
TØMRER- & SNEDKERARBEJDE
Vi udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde
på højt fagligt niveau inden for vedligehold, nybyggeri
og bygningsrenovering – uanset om der er tale om
mindre eller meget store komplekse opgaver.
SERVICE & VEDLIGEHOLD
Vores ekspertise inden for service og vedligehold
dækker alt indenfor tømrer- og snedkerområdet lige
fra faste rutiner til specielt tilpassede løsninger til
industri, institutioner og beboelse.
TOTALISOLERING
NHH har en specialafdeling med stor erfaring for
isolering og er tilsluttet Dansk Isolerings Kontrol og
Garantiordning. Derudover er NHH autoriseret
isolatør. Vi har en omfattende viden på området og
kan altid finde en løsning, der passer til kundens
behov.

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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