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rengøring

Vi udfører alt i traditionelt tømrer-, maler, -montage og rengøringsarbejde.
Nybygninger, tilbygninger, døre & vinduer.

Vi finder altid den optimale løsning til dit behov!
Døre & vinduer
Gulve
Trapper
Kviste
Tag & tagrender
Isolering

Malerarbejde
Salg af maling & maleartikler
Rengøring
Udlejning af medarbejdere
Udlejning af sliber, tapeserbord,
afruller, klistermaskine
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Tømrerarbejde
Malerarbejde
Montagearbejde
Rengøring
Udlejning af medarbejdere
Kvalitetsarbejde til meget rimelig pris!
Vi laver individuelle aftaler, alt efter vores kunders behov.

Ring, og få dit personlige tilbud. Det koster ikke noget.
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Ring til Poul Erik Fogh Larsen

Ring til Gitte Fogh Larsen

22 34 19 43

40 16 19 43

”Jeg sætter vægt på at overholde aftaler og levere kvalitetsarbejde. Vi er flexible og lytter til vores kunders behov.
Ingen opgaver er for små eller for store. Vi er et firma i
vækst og har nogle gode samarbejdspartnere.”

”Mine kunder får glæde af vores flexibilitet og kvalitetsarbejde til prisen. Jeg vægter mine kunders behov højt.”

montage

Få et uforpligtende tilbud på modernisering i din bolig.

rengøring

Rengøring til erhverv og til private. Alt indenfor industri efter håndværkere - fraflytning og private.

Vores samarbejdspartnere:

”Flexmontage adskiller sig positivt ud fra andre udlejere ved at de udsendte vikarer
virkelig er top motiverede, fleksible og interesserede i de arbejdsopgaver som skal
udføres og ved at Flexmontage sikrer at de udsendte vikarer altid er up to date mht.
til efteruddannelse.
Samarbejdet imellem vores virksomheder foregår altid åbent og ærligt og Flexmontage er også i fremtiden vores foretrukne leverandør til indvendige og udvendige
vedligeholsopgaver af produktionsbygningerne samt nyopførelser af tilbygninger.”
Brian G. Rasmussen, Produktions og laboratorieleder hos ITW Densit ApS.
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KN Sokkel Gudumholm ApS
Storvorde EL Lars Bagger
Svenstrup VVS
Murerfirmaet EA
Svendsen Kongerslev
Storvorde hvidevarer service

Murermester Klarup

