Kom tættere på…

Tømrer- og
snedkerfirma

– se og mærk vinduer og døre til alle slags huse
– få seriøs rådgivning af eksperter i vinduesløsninger
– gennemfør vinduesskift med den professionelle fagmand

Vinduer til huse i alle
stilarter og størrelser
Alle VELFAC vinduessystemer er baseret på samme grundidé: Modstandsdygtigt aluminium på den udvendige side og nordisk fyrretræ ind mod rummet. VELFAC vinduer er det perfekte valg til moderne arkitektur og klassiske
byggestilarter. Til nybyggeri og renovering.
VELFAC 200 – VELFAC 200 konstruktionen er enkel og robust - og prisen
meget konkurrencedygtig. Vinduet er velegnet til alle former for nybyggeri og
mange former for renovering. De faste og oplukkelige vinduer ser ens ud og
skaber en harmonisk facade. VELFAC 200 er desuden konstrueret med et
smalt profil, der sikrer stort lysindfald.
VELFAC 400 – VELFAC 400 vinduet er designet som et klassisk vindue.
Vinduerne er ideelle til renovering, men også et oplagt valg til nybyggeri, hvor
der ønskes et klassisk vinduesudtryk.

Skift vinduer med en
VELFAC VinduesMester®
Kvalitetsvinduer kræver kvalitetsmontage
Tømrermester Sten Hansen sikrer kvalitet fra start til slut ved
dit vinduesskift, fordi vort firma er VELFAC VinduesMester. Det
betyder, at vi har gennemført en grundig uddannelse i VELFAC
vinduer og døre. Uddannelsen omhandler korrekt montage, kendskab til produktprogram samt god kunderådgivning.
VELFAC følger løbende op på, at vi som VELFAC VinduesMester
udfører montagearbejdet efter forskrifterne i VELFAC Montagevejledning.
For at blive VELFAC VinduesMester kræves der en byggefaglig
baggrund og en sund virksomhed med en god økonomi.
Endvidere skal vi levere kvalitet, være ordholdende og ærlig.

www.sten-hansen.dk

Bliv inspireret og få gode råd
At vælge nye vinduer og døre har stor betydning for såvel husets
udseende og holdbarhed som for husejerens økonomi. Derfor kræver
det et godt beslutningsgrundlag.
Det starter med et uforpligtende møde, hvor vi drøfter jeres aktuelle
situation, ønsker og krav. I får råd og vejledning om de mange
muligheder til netop jeres hus.

10 års

garanti
på vinduer

VELFAC yder 10 års garanti på vinduer
inkl. glas. Garantiforpligtelserne i
forbindelse med montagen af VELFAC
vinduer og døre påhviler VELFAC
VinduesMester.
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Værdifuld erfaring sikrer
smukke resultater
Tømrer- og snedkerfirmaet Sten Hansen har masser af værdifuld
erfaring med levering og montage af vinduer og døre – både ved
nybyggeri og ved renoveringsopgaver. Erfaringer, der er værd at
samle på og som kommer enhver ny kunde eller ny opgave til
gode. Her er et udsnit af nogle af de opgaver, som virksomheden
har gennemført i Østjylland med tilfredse husejere som resultat.

Kvalitet i højsædet
Tømrer- og snedkerfirmaet Sten
Hansen er et veletableret mindre
firma med stolte, solide håndværkstraditioner og mange års erfaring.
Vi løser alle opgaver indenfor tømrerog snedkerfaget i hele Østjylland,
både for private og erhvervskunder.
• Tag
• Gulve
• Køkken
• Om- og tilbygning
• Sommer- og
fritidshuse

Uforpligtende tilbud
Vi gennemgår sammen mulighederne for udvidelse og fornyelse i jeres bolig.
Derpå definerer og beskriver vi jeres boligønsker præcist. Kort tid efter modtager
I et uforpligtende tilbud.

Tømrer- og snedkerfirma
Sten Hansen A/S
Holmstrupgårdvej 220
8210 Århus V
Tlf. 86 75 00 71, bil 40 42 55 88
e-mail: sten.hansen@post.tele.dk
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Vi udfører også totalentrepriser, og
tilbyder rådgivning ved køb/salg af
fast ejendom.

