
Godt håndværk til konkurrencedygtige priser

Fleksibilitet

Et samarbejde med os er meget fleksibelt. Vi tilpasser vores service og arbejde 
så det helt passer til jeres krav til vagttelefon, udkaldstid, listepriser, fast tømrer,  
m.v. 

Muligheder

Vi vil meget gerne holde et møde, hvor vi kan tale om muglighederne for et 
samarbejde, og vil derfor kontakte dig i den nærmeste fremtid. 
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os på nedenstående 
telefon nr. eller mail.

Venlig hilsen
Sundgaard Tømrer & Entreprise ApS

Tina Sundgaard Bruun
Tlf: 40 90 48 20
Mail: tina@sundgaard.nu

Kvalitet til tiden uden meromskostninger

Er kvalitet, planlægning og udførelsestid vigtigt for jer, og skal det være en 
selvfølge, at det stykke arbejde I får udført lever op til jeres forventningerne? Vi 
tilbyder et fast samarbejde hvor netop disse faktorer, er noget vi gerne vil holdes 
op på.

Vi mener ikke det behøver at koste ekstra at få udført kvalitetsarbejde, og sætter 
en ære i at tilfredsstille vores kunder på bedste vis. Det betyder meget for os at 
udføre vores arbejde til den aftalte tid. Samtidig ved vi det betyder meget for 
vores kunder, at generne ved byggerod er så små som muligt. Derfor er opryd-
ning løbende og ved dagens afslutning en selvfølge.

Et sikkert valg

Sundgaard Tømrer & Entreprise ApS er en familie virksomhed i vækst med 
mange års erfaring inden for alle tømrerfagets områder. 

Vores arbejde bliver altid udført håndværksmæssigt korrekt, og vi har høje krav 
til vores egen standard. Der ud over ligger vi stor vægt på et godt samarbejde 
med kunden, således vi er sikre på at opfylde de forventninger, der er til det 
færdige arbejde.

Et sikkert valg når det drejer sig om godt håndværk.
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Tømrerarbejde med fokus på kvalitet til den rigtige pris


