
Ombygningen udføres af

NYHED!
Nu tilbyder vi også:

BYGNINGSTEGNINGER

FOR PROFESSIONELLE
OG PRIVATE

Ring allerede i dag til VJ-HUSE og få råd og vejledning samt et godt tilbud.

KKVVAALLIITTEETT  TTIILL  TTIIDDEENN::  HHeellee  iiddééggrruunnddllaaggeett  ffoorr  VVJJ--HHUUSSEE  hhaarr  --  ssiiddeenn  ddeenn  ssppææddee  ssttaarrtt  ii  11997777  --  vvæærreett  aatt  bbyyggggee  ssoolliiddee  kkvvaalliitteettsshhuussee  ii  oovveerreennsssstteemmmmeellssee  mmeedd  kkuunnddeerrnneess
øønnsskkeerr  ttiill  aarrkkiitteekkttuurr  oogg  mmaatteerriiaalleerr,,  aatt  hhaavvee  eenn  ffoorrttlløøbbeennddee  ggoodd  oogg  kkoonnssttrruukkttiivv  ddiiaalloogg  mmeedd  kkuunnddeenn  oogg  aatt  aafflleevveerree  ddee  ffæærrddiiggbbyyggggeeddee  hhuussee  ttiill  aaffttaalltt  ttiidd..
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VJ-HUSE ApS
Tinksmedevej 13 . 6851 Janderup

Telefon 7525 8022
www.vjhuse.dk

VJ-HUSE´s dygtige
og erfarne bygnings-
konstruktører udfører 
bygningstegninger 

og rådgivningsopgaver. Tegnestuen arbejder med et bredt spekter af
bygningstegninger - lige fra løse skitseforslag til færdige tegninger.

3D-visualisering – se dit nye hus i 3D, inden det bliver bygget.
Tegnestuen har en bred faglig erfaring og kompetence indenfor nybyg-
geri, renovering og  overordnet strukturel planlægning.
VJ-HUSE søger om byggetilladelse, udfører byggetilsyn, energibereg-
ning, Blower Door test o.m.m

INTET ER FOR STORT - INTET ER FOR SMÅT!
At bygge om, bygge til eller bygge nyt er en omfattende og vigtig beslut-
ning, som kræver kompetent, professionel rådgivning og - ikke mindst – tillid
og tryghed under hele byggesagsforløbet, så du med rette kan glæde dig til
et resultat, der lever op til forventningerne. VJ-Huse er kendetegnet ved
disse karakterer.

Når boligen ikke længere lever op til familiens behov eller du står med byg-
gegrunden, men savner det ”rigtige” hus, hjælper vi dig med at se mulighe-
derne. Med udgangspunkt i dine ønsker - uanset stilarter og tidens trends -
hjælper vi dig med at finde de rigtige løsninger og dermed opfylde drøm-
men om den helt rigtige bolig for dig. Vi styrer projektet sikkert gennem alle
byggeriets faser fra de første løse skitser til det færdige byggeri klar til ibrug-
tagning.

VJ-HUSE løser alle opgaver - store som små - med relation til boliger, som
kræver professionel bearbejdning.

• NYBYGGERI - evt i totalentreprise
• RENOVERINGER
• ALT I TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
• ALT I MURERARBEJDE


