
Kom trygt og sikkert 
gennem dit byggeri
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Vi er et stabilt tømrer- og snedkerfirma 
med erfaring fra branchen gennem tre 
generationer. Virksomheden blev grund-
lagt i 1923 og dengang foregik arbejdet 
med hestevogn. I dag har vi mere end 25 
dygtige svende, hestevognen er erstattet 
med 25 varevogne - alle veludstyret 
med det nyeste værktøj til at løse dit 
behov. For fortsat at holde håndværket i 
hævd, har vi i gennemsnit 10-12 lærlinge 
tilknyttet. 

Vores ekspertise spænder bredt og vi 
forsøger at opdatere os på de nyeste 
metoder, værktøjer og trends. Uanset 
opgavestørrelse, overholder vi gældende 
regler for sikkerhed og brug af materia-
ler. I 2012 afsluttede vi mere end 3000 
sager for private, offentlige, erhvervs-
kunder og forsikringsselskaber. 

Virksomhedens drivkraft

”Nytænkning og fleksibilitet 
kombineret med respekt for med-
arbejdere, kunden og veludført 
håndværk, er den filosofi, som skal 
føre virksomheden langt ind i dette 
århundrede.”

Vi er dygtige til at arbejde sammen, for 
kun ved samarbejde kan vi leve op til dine 
forventninger og ønsker. Din tilfredshed 
og et veludført arbejde, er altafgørende 
for os: 

•  Vi sætter dig og dine ønsker i centrum
•  Vi holder vores aftaler
•  Vi passer godt på vores medarbejdere
•  Vi holder orden i vores værktøj
•  Vi rydder pænt op efter os 

Klar aftale
Vi prioriterer dialog, så vi sammen får 
afdækket alle dine forventninger. På den 
måde sikrer vi, at resultatet stemmer 
overens med økonomi, funktion, design 
og arkitektur. Når kontrakten underskri-
ves, er der derfor en klar aftale om ydel-
sens omfang, kvalitet, tid og økonomi 
- du kan trygt overdrage dit projekt til os.

Som en del af vores høje serviceniveau 
har vi altid en servicevogn klar og rykker 
hurtigt ud, hvis behovet opstår. 

Kvalitetshåndværk gennem 90 år

www.anmeld-haandvaerker.dk



Vores virksomhed er handlekraftig, rig på 
byggeerfaringer og har hurtig respons-
tid. Vi mener dialogen med byggeriets 
brugere er afgørende for et godt resultat, 
når den samtidig støttes af professio-
nel, beslutningsdygtig rådgivning. På 
omkostningssiden tænker vi ikke kun 
på husets bygge- og anlægspris, men 
også på en fremsynet tilrettelægning 
af ejendommens drift med tanke på et 
minimalt vedligehold. I vores planlæg-
ning har vi omtanke for indeklima og 
arbejdsmiljø. 

Kvalitet på kort tid

”Egon Olsen & Søn A/S har udført 
ombygningen af vores direktions- 
og bestyrelseskontorer under stor 
hensynstagen til husets daglige 
drift og med et virkelig flot resultat 
på trods af, at vi gav Egon Olsen & 
Søn A/S urimelige tidsfrister. Den 
gode kvalitet og optimale bygge-
proces skyldes ikke mindst den 
professionelle dialog, som Egon 
Olsen & Søn A/S skabte med vores 
rådgiver og Dansk Magisterforening 
som bygherre.” 

   

 Bjarne Jakobsen, Finanschef 

Dansk Magisterforening 
Hovedentrepriser
Vi har oparbejdet et stort netværk af 
virksomheder indenfor de øvrige byg-
gefag, som alle står for samme kvali-
tetsbetonede håndværk, troværdighed 
og kundeservice som os selv. Derfor kan 
du trygt overlade hovedentreprisen til 
os med tillid til det arbejde, som ligger 
udenfor tømrer- og snedkerfaget. 

Boligselskaber – vi letter presset
Som ”hustømrer” for mange boligselska-
ber igennem tiden, har vi opnået en fag-
kyndighed og smidighed der gør, at du 
som administrator sikkert kan overlade 
store som små serviceopgaver til os. På 
baggrund af de aftaler vi laver med dig, 
kontakter vi selv beboerne og får aftalt, 
hvornår opgaverne skal udføres. Som en 
del af vores service, stræber vi altid efter 
at tilknytte én gennemgående medar-
bejder, som får et grundigt kendskab til 
ejendommen og beboerne.

Det oplever vores kunder:

Forståelse for vores behov

”Stor ros til håndværkerene for 
deres forståelse for vores ældre 
beboeres ønsker og behov,” 

  Andelsboligforeningen Fællesbo

”Vi har nu gennem syv år brugt 
Egon Olsen & Søn A/S som tømrer i 
op til tre forskellige boligafdelinger 
med stor tilfredshed. Det er især 
vores faste kontaktpersoner og den 
faste ugedag de kommer og yder 
service, som er rart. Store opgaver 
som udskiftning af terrassedøre ud-
føres fint. Skulle der opstå akutte 
problemer findes der også en hurtig 
løsning.  

Jes Rasmussen, ejendomsmester  
Dansk Almennyttigt Boligselskab

Når erhvervsbyggeri er sagen



Vi tager os kærligt af dit hjem

25 års erfaring med udbedring af forsik-
ringsskader for samtlige selskaber har 
givet os bred ekspertise på området.  
Vi har specialister, som kun beskæftiger 
sig med forsikringssager, derfor kan vi 
reagere på en sag inden for en time og 
samtidig holde forsikringsforløbet så 
kort som muligt. 

En forsikringsskade kommer aldrig belej-
ligt så vi skaber tryghed for skadeslidte 
ved at være det gennemgående kommu-
nikationsled. I samspil med forsikrings-
selskaberne koordinerer vores kontakt-
person opgaven mellem de involverede 
faggrupper og skadeslidte. 

Gennem dyb forståelse for kundens 
situation styrer vores medarbejdere mod 
et positivt resultat trods et irriterende 
udgangspunkt. I 2012 udbedrede vi over 
2000 skader.

Vores mål er at være anerkendt som 
den bedste partner i skade og forsik-
ringsbranchen, derfor stræber vi efter at 
levere høj kvalitet hver gang. 

Hurtig responstid

”I forbindelse med indbrud i vores 
hus har vi haft kontakt med virk-
somheden og i løbet af en uge blev 
det hele ordnet. Alt i alt en rigtig 
god oplevelse, når det nu ikke kun-
ne være anderledes,” 

 Erni Neistrup, forsikringskunde 

De styrer processen 

”Skidegodt, Egon! Vi er meget til-
fredse med det tømrerarbejde Egon 
Olsen & Søn A/S har udført hos os. 
Det var lige fra rådgivning, papirar-
bejde til det færdige resultat, ”   

 Frederik Storm, forsikringskunde 

Skimmelsanering
Vi har bred erfaring med skimmelrenove-
ring og kan rådgive om, hvordan en even-
tuel skade kan udbedres og om det er 
nødvendigt at lave en skimmelsanering. 
Vi benytter kun miljøvenlige produkter til 
fjernelse af problemet og vores med-
arbejdere er opdateret med den nyeste 
viden blandt andet ved Teknologisk 
Institut. Et af vores ekspertområder er at 
anvende flydende fugtspærre. 

Din ekspert på forsikringsskader 

Vi tager hånd om dine boligdrømme og 
indgår i et ambitiøst samarbejde, uanset 
om du skal have renoveret, udbygget 
eller opført nyt. Vi dækker bredt indenfor 
tømrer-snedkerbranchen og kan rådgive 
dig hele vejen fra ide til løsning. Derfor 
har vi blandt andet specialuddannede 
medarbejdere indenfor tagdækning og 
kan kalde os Decra Tagekspert og Moniér 

Tagpartner. I 2012 vandt vi Moniérs 
tagpris King of Roof. 

Det oplever vores kunder:

En aftale er en aftale 

”Vi fik lagt gulv i entre og central-
gang samt skiftet en del karme og 
paneler. Alt blev udført som aftalt, 
både pris- og tidsmæssigt, og der 

blev ryddet rigtig flot op ved endt 
arbejde. Egon Olsen & Søn A/S 

kan klart anbefales; det er 
kvalitetsarbejde og flinke 

og imødekommende 
medarbejdere”  

 Johnny Petersen, 
privatkunde 

Kvalitetshåndværk

”Egon Olsen & Søn A/S leverer et 
exceptionelt godt håndværk. Det er 
sjældent, jeg har oplevet sådan en 
kvalitet, service, og måde at rydde 
op på. Jeg kan ikke rose håndvær-
kerne nok, de er virkelig kompeten-
te og utrolig behagelige at samar-
bejde med. Hvis virksomheden kan 
gøre sådan for deres andre kunder, 
så når de langt”

Lars-Christian  Brask, privatkunde

Ingen løse ender

”Håndværkerne var åbne og imøde-
kommende. 
Arbejdet blev udført godt og effek-
tivt, og der var intet som jeg skulle 
tage mig af efter håndværkerne var 
kørt” 

Michael Jensen, privatkunde



Mere end blot værktøj 
& håndværk

Vi stræber efter at blive den bedste arbejdsplads og her-
med give håndværksbranchen et sublimt ry. Vi ansætter 
de bedste medarbejdere og sørger for at optimere deres 
kompetencer, så vi hurtigt og på bedste vis, kan levere et 
kvalitetsprodukt. 

Vores medarbejderes engagement er årsagen til vi findes 
nu og vil eksistere i fremtiden – vi er stolte af vores folk og 
værner om deres arbejdsglæde.

Vores værdier:  
•   Vi lytter til dig og bakker op om dine 

ønsker og beslutninger

•   Vi sætter pris på en god omgangstone  

•   Vi hjælper hinanden og har kort vej fra 
medarbejder til ledelse 

•   Vi har overskud til dig, for vores med
arbejdere har trygge arbejdsrammer 

•   Vi udvikler os for at kunne rådgive dig 
bedst muligt 



Kontakt os for et samarbejde 
om din næste opgave

På vores hjemmeside www.egon-olsen.dk kan du læse mere om, hvordan vi arbejder  

med og vedligeholder vores værdier. 

På www.facebook.com/egonolsenogson og www.linkedin.com/company/egon-olsen  

kan du lære vores hverdag bedre at kende og for andre kunders oplevelser besøg  

www.anmeld-haandværker.dk – vi står gerne til regnskab for vores arbejde i det offentlige rum. 

Egon Olsen & Søn A/S
Langager 2 
2680 Solrød Strand
Tlf: 56 14 80 90 
Fax: 56 14 80 92
Email: info@egon-olsen.dk La
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