VELKOMMEN
TIL DE KLASSISKE
HÅNDVÆRKSTRADITIONER

KVALITETEN LIGGER
I DETALJERNE

VELKOMMEN
HOS MOESTRUP
Hos Moestrup hænger vi os i detaljerne – og det er
vi stolte af. Siden virksomhedens etablering i 1991
har vi udført tusindvis af store og små opgaver for
vores kunder.

udskiftning af et gulv i en idrætshal, så kræver det
erfaring og viden om de forskellige byggeformer –
og det kræver fleksibilitet og evne til at samarbejde
med andre håndværkere.

Kvalitet, omhyggelighed og pålidelighed er nøgleord
for os. Vi arbejder efter de højeste faglige standarder
og vi sætter en ære i at overholde aftaler.

Dét har vi hos Moestrup - og det fortæller vi lidt om i
denne brochure, som vi håber vil give et godt indtryk
af virksomheden og de mange forskellige opgaver,
vi udfører.

Alle vores medarbejdere er faguddannede og langt
de fleste af vores medarbejdere har mange års erfaring i byggefagene. At arbejde professionelt med
rådgivning og udførelse af byggeopgaver er for os
ikke bare et arbejde – det er en livsstil.

Kontakt os endelig for yderligere oplysninger – ligesom vi naturligvis meget gerne kommer til jer for et
uforpligtende besøg om netop jeres byggeopgave.

Dén glæde og dét engagement giver vi med stolhed
videre til næste generation og har derfor altid lærlinge hos os, ligesom vi arbejder sammen med de
lokale skoler og ungdoms-uddannelsesinstitutioner
om at stille praktikpladser til rådighed for de unge.
Vores kunder er både private, erhvervsvirksomheder,
offentlige institutioner, boligselskaber og idrætskomplekser. Det stiller høje krav til vores virksomhed og
vores medarbejdere om at indfri forventningerne og at løse opgaverne netop som den enkelte kunde
forventer det.
Uanset, om det er ombygning af et badeværelse i et
parcelhus, tagrenovering af en skole, komplet renovering af et boligkompleks, inventar til butikker eller

Niels Moestrup
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MASKINSNEDKERIET
DET RIGTIGE TRÆ TIL OPGAVEN
Træ er et levende materiale, og som tømrere og snedkere har vi hos Moestrup årelang erfaring i at anvende de forskellige træsorter optimalt til de mange
tømrer- og snedkeropgaver, vi løser til daglig.

EGEN SPRØJTEMALERKABINE
På maskinsnedkeriet har vi installeret en professionel
sprøjtemalerkabine, hvor vi kan udføre alle former
for sprøjtearbejde i op til 50.000 NCS- og RAL-farver
i glans 20 og 40 samt blank og højglans.

EGET MASKINSNEDKERI
På vores moderne maskinsnedkeri, hvor vi både anvender det traditionelle håndværk og arbejder med
topmoderne CNC-styrerede maskiner, kan vi udføre
alle former for tømrer- og snedkerarbejde:

OVERFLADE- OG EFTERBEHANDLING
Endvidere foretager vi overfladebehandling med
såvel vandbaserede og syrehærdende lakker samt
med klar-lakker og epoxy, ligesom vi tilbyder oliering
samt vedligehold af møbler og træ i øvrigt.

•
•
•

PROFESSIONEL RÅDGIVNING
Hos Moestrup er tilfredse kunder altafgørende. Professionel rådgivning og løbende forventningsafstemning starter derfor inden opgaven går i gang.
Mange opgaver udvikler sig derudover i løbet af et
projekt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indvendige forsatsrammer
Udvendige rammer med kitfals
Vinduer med koblede rammer
fx til fredede bygninger
Døre og vinduer
Garderobeskabe
Elementer til køkken, bryggers og badeværelse
Massive bordplader
Bordplader i kunststof
Specialprofiler til fodpaneler, indfatninger, 		
bræddebeklædning m.v.
Alle typer emner til fredede bygninger
Restaurering af antikke møbler
Inventar til butikker, børneinstitutioner, boliger,
banker, udstillinger og bilforhandlere m.v

Det er derfor vigtigt, at vi kan imødekomme kundernes specifikke ønsker så hurtigt, korrekt og effektivt
som muligt – uanset, om det er en afgrænset tømrer/
snedkeropgave eller, om det er en opgave, vi udfører
i hoved- eller totalentreprise.
For at kunne give kunden det bedst mulige indtryk af
det færdige resultat, råder vi over topmoderne AutoCAD-udstyr, så vi kan illustrere opgaven og eventuelt
tilpasse i samarbejde med jer, så I får lige præcis det
resultat, I ønsker.

5

INVENTAR, VINDUER
OG DØRE - I TRÆ
I dag ønsker mange at sætte deres eget præg på
deres bolig, og mange erhvervsbyggerier og offentlige byggerier bliver udformet individuelt, så de kan
udtrykke den stil, som familien eller virksomheden
ønsker at signalere.
Med vores avancerede AutoCAD-program kan vi
designe og tilrette før produktion. Og med moderne produktionsteknik kan vi på vores eget maskinsnedkeri opfylde disse individuelle ønsker, så det
færdige resultat bliver nøjagtig, som I ønsker det.
INVENTAR
Vores erfarne og dygtige tømrere og snedkere har
stor erfaring i produktion og montering af inventar
– bl.a. skabe, receptionsskranker, reoler m.v. - såvel
til private boliger som til kontormiljøer i erhvervsbyggeri, boligselskaber, institutioner, butikker og
biler.
KØKKENER
Hos Moestrup har vi stor erfaring i produktion og
montering af køkkener – både standardkøkkener,
der monteres på opgave fra de store producenter,
og specialfremstillede køkkener fra vores eget maskinværksted.
VINDUER, DØRE OG PROFILER
Vi producerer alle former for vinduer, døre og profiler – bl.a. i den gamle Københavnerprofil - i alle
træsorter, herunder hårdttræ.
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Vinduer, døre og profiler kan således skræddersys
og produceres i ét unikt eksemplar eller i masseproduktion - både til moderne byggeri samt til
bevaringsværdige og fredede bygninger.
STANDARD- ELLER SPECIALMÅL
Hos Moestrup leverer og monterer vi naturligvis også
standardvinduer og -døre fra alle anerkendte producenter. Herudover kan vi gennem en fast samarbejdspartner levere kvalitetsvinduer og døre i standard- eller specialmål til konkurrencedygtige priser.

FACADER, VINDUER OG
DØRE – I ALU
MANGE FORMÅL
Aluminium er et moderne alternativ til træ og er
er oplagt til anvendelse ved facadekonstruktioner,
vinduer og døre, skydeelementer samt udestuer.
Herudover anvendes aluminium også ved etagebyggerier i forbindelse med altaner samt gelændere
i opgange og ved stisystemer.
SPÆNDENDE DESIGN
Aluminium behøver ikke at være neutralt metal, men
kan leveres i mange spændende farver – helt efter
eget valg. Derudover kan man designe anderledes
og mere spinkelt med aluminium, idet styrken er
større end ved for eksempel træ i tilsvarende dimensioner.
SOM BRAND- OG INDBRUDSSIKRING
Døre og skillevægge i aluminium er oplagte i forbindelse med brandsikring, hvor de anvendes som adskillelse af brandsektioner. Derudover er aluminium
stærkt modstandsdygtig over for indbrudsforsøg
samt skud- og eksplosioner.
MILJØ- OG ENERGIVENLIGT
Aluminium holder længe – det er genanvendeligt
og kan anvendes i nye aluminiumsstøbninger. Med
aluminiumsvinduer og –døre kan I derfor nedsætte
jeres bygnings CO2-belastning markant. Så aluminium er værd at overveje, hvis I prioriterer miljø og
energi højt.
NÆRMEST VEDLIGEHOLDELSESFRI
Produkter i aluminium er meget holdbare og nærmest
vedligeholdelsesfri. De er derfor et oplagt valg til facader, vinduer, døre og tage samt til ovenlys og rytterlys.
FRA IDÉ OVER DESIGN TIL FÆRDIG LØSNING
Vi designer og monterer til alle former for byggeri offentlige bygninger, skoler og institutioner, erhverv
og butiksfacader samt til private.
SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESAFTALER
Gennem en serviceaftale sørger vi for løbende og
forebyggende service og vedligehold af døre og
vinduer, facader og tage – og rykker hurtigt ud i forbindelse med akut opståede situationer.

LABORATORIER OG RENRUM
Gennem mange års arbejde med installation, vedligeholdelse og
renoveringsopgaver har vi opbygget stor know how og erfaring
med opførelse af renrum, sterile rum og laboratorier.
I takt med de stigende krav til kvalitet og rengøring har vi gennem tiden
fundet de rigtige løsninger såvel blandt eksisterende produkter og
helt nyudviklede løsninger.
Laboratorieprojekterne strækker sig fra helt små renrum med en
enkelt sluse til store, komplekse faciliteter. Vi leverer og installerer
rum med eksempelvis vaskbare hygiejnelofter, vinduer, døre og
vægge samt inventar, der opfylder de strengeste krav til formålet.

8

KLIMASKÆRME OG
ENERGIOPTIMERING
ENERGIRIGTIGE LØSNINGER
Vores konsulenter, medarbejdere og samarbejdspartnere er opdateret på den seneste produktteknologi og kan derfor levere totalrådgivning inden
for miljøvenlige og energirigtige løsninger både ved
nybyggeri og ved renoveringsopgaver.
Vi tilbyder blandt andet:
• Termofotografering
• Efterisolering
• Energistyring.
Og så producerer og monterer vi naturligvis gerne
CO2-reducerende vinduer og døre efter behov og
ønske, ligesom vi gerne efterser tagkonstruktionen
og foreslår mulige forbedringer af driftsøkonomien
og miljøregnskabet på bygningen.

SPORTSHALLER
OG IDRÆTSFACILITETER
Byggeriet af sportshaller og idrætskomplekser tog fart efter den sidste kommunalreformi
1970. Mange haller er derfor mere end 40-50
år gamle og er præget af flittigt brug på gulve,
i omklædningsrum, klublokaler og toiletter.
HØJE KRAV TIL FUNKTIONALITET
Kravene til moderne sportshaller og idrætskomplekserer høje i dag. De fleste brugere
forventer en totaloplevelse, når de kommer til
træning, hvad enten det er klassiske idrætsgrene som fodbold, håndbold, badminton eller
nyere aktiviteter som yoga, afspænding eller
kostvejledning.
Mange moderne komplekser har derfor udviklet sig til kulturhuse med mange forskellige
aktiviteter ud over sport og idræt. Og herudover
skal der tages højde for handicapfaciliteter og
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adgang til forskellige befolkningsgrupper med
fysiske genoptræningsbehov.
SERVICEMINDET OG FLEKSIBEL TILGANG
Arkitektur og funktionalitet skal derfor gå op i en
højere enhed og både tilfredsstille brugerne og
demedarbejdere, der arbejder i komplekset og
som servicerer bygninger og gæster.
Det moderne fritids- og idrætsliv kræver planlægning hos driftsledelsen og medarbejderne i halkomplekserne, når ting skal udskiftes. Det ved vi hos
Moestrup – og vi er derfor meget fleksible, når der
skal udføres arbejder i de typisk meget velbesøgte
komplekser.
Ved at samarbejde med de største producenter og
debedste specialister kan vi træde til og løse opgaver
hurtigt, professionelt og konkurrencedygtigt.

ERHVERV OG
BOLIGSELSKABER
ERHVERVSLIVETS PARTNER
Erhvervslivet stiller høje krav til arbejdet – og mange
virksomheder har behov for hurtigt og præcist arbejde, så arbejdet kan begynde eller genoptages i
bygningerne – uanset om det er kontor, industri eller
detail.
Det forstår vi fuldt ud hos Moestrup – og vi er gearet til opgaven som erhvervslivets partner inden for
nybygning og renovering, til- og ombygning samt
inventarproduktion.
BOLIGSELSKABERNES LEVERANDØR
Mange boligkomplekser er i dag 30-60 år gamle. Behovet for facade- og tagrenoveringer er begyndt at
vise sig på den udvendige side – ligesom udskiftning
af køkkener, badeværelser, døre og gulve er nødvendige på den indvendige del af boligerne.
Gennem årene har vi skiftet hundredvis af køkkener
og renoveret mange vådrum - ligesom vi monterer
mange lydvægge, idet mange boligkomplekser ikkeblev optimalt lydisoleret, da de blev opført. En gennemtænkt renovering kan derfor ikke alene forbedre
funktionaliteten i boligerne, men også øge livskvaliteten markant for beboerne.
Efter nøje samråd med bestyrelser, ejendomsadministrationer og øvrige håndværkere arbejder vi hurtigt,
professionelt og effektivt, så beboerne får færrest
mulige gener under byggeriet.
PROFESSIONEL HÅNDVÆRKSSERVICE
Til professionelle kunder som virksomheder og boligselskaber tilbyder Moestrup også facility mana-

gement-aftaler med løsning af vedligeholdelses- og
serviceopgaver - enten på ad hoc basis eller på fast
kontrakt:
•
•
•
•
•

Reparation og udskiftning af døre, vinduer og tage
Reparation og udskiftning af glas
Tætning af døre, vinduer og tage
Hærværk- og indbrudsskader
Ad hoc service og forebyggelse.

Vi udarbejder en vedligeholdelsesplan, der efter vurderet behov og ønsker løser opgaven hos jer – og på
baggrund af denne udfærdiger vi en serviceaftale, der
alt efter ønsket omfang og niveau omfatter forebyggende service, løbende vedligehold og akut opståede
nedbrud.

OFFENTLIG SEKTOR
Der er mange millioner kvadratmeter offentligt byggeri i Danmark. Kvaliteten og typerne svinger lige
fra de eksklusive slotte over klassiske administrationsbygninger som rådhuse, forvaltningsejendomme
over plejehjem, skoler og institutionsbyggeri til let
byggeri og pavilloner.
30 ÅRS ERFARING
Hos Moestrup har vi årelang erfaring i at renovere,
ombygge og tilbygge offentlige bygninger efter brugernes ønsker og beslutningstagernes økonomi. Vi
har en bred vifte af kompetencer og tilbyder alle former for tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Renoveringsopgaver på skoler, daginstitiutioner,
biblioteker og andre offentlige bygninger
Nybyggeri – herunder koordinering med andre
faggrupper
Egenproduktion af specialtilpassede døre,
vinduer, inventar og køkkener
Energirenoveringer – herunder ESCO-projekter
Produktion på CNC-styrede maskiner
Levering og montage samt servicearbejder
af aluminiumsdøre, -vinduer og –facader
Forsikringsskader
Byggestyring og tegning i autoCAD

FNS VERDENSMÅL OG DGNB
Ligesom kommunerne har vi fokus på FNs 17 Verdensmål for bæredygtighed og er bekendt med krav
til opgaver, der løses som DGNB eller andre certificeringsordninger.
KENDER UDBUDSBETINGELSER
Vi er bekendt med de offentliges udbudsbetingelser og indkøbspolitikker, kvalitetsnormer og andre
begreber, der anvendes, når man er leverandør til
den offentlige sektor. Og vi er vant til både at være
tålmodige i planlægnings- og bevillingsfasen og hurtige, når først beslutningen er taget.
UDELUKKENDE ORGANISERET ARBEJDSKRAFT
Hos Moestrup arbejder efter gældende overenskomst og beskæftiger kun organiseret arbejdskraft,
ligesom vi altid har lærlinge ansat.

FORSIKRINGSSKADER
NÅR UHELDET ER UDE
Der er mange ting at tage stilling til, hvis man har
været udsat for en naturkatastrofe - som for eksempel storm eller oversvømmelse - eller brand, indbrud,
hærværk, råd og svamp. Kort sagt følgerne efter enhver form for pludselig eller langsom ødelæggelse
af en bygning.
MOESTRUP PÅ PLETTEN
Hos Moestrup har vi gennem mange år arbejdet tæt
sammen med forsikringsselskaberne om at kunne
udbedre skader efter ulykker, så kunderne hurtigt
kan komme tilbage til boligen eller arbejdspladsen.
For vi ved, at uanset om det er offentligt eller privat
byggeri - og uanset, om det er bolig eller erhverv,
så skal håndværkerne være hurtigt på pletten, så
genopbygningen eller udbedringen ikke tager unødvendig lang tid.
VI ARBEJDER HURTIGT
Forsikringsskader er ikke altid kun et spørgsmål om
økonomi, det er ofte også et spørgsmål om følelser.

Det forstår vi hos Moestrup – og derfor løser vi ikke
alene den praktiske opgave med selve byggeriet,
men bistår også meget gerne med at løse den administrative del af opgaven i forhold til skadesanmeldelse m.m.
SÆRLIGT OM SKIMMELSVAMP
Desværre er meget relativt nyt byggeri ramt af skimmelsvamp. Især gør-det-selv arbejde og arbejde udført af ikke-fagfolk har medført, at mange bygninger
simpelthen er forkert konstrueret eller materialerne
er ukorrekt monteret eller sammensat.
Dårligt håndværk, ringe materialer eller særlige klimabetingelser kan føre meget dårligt med sig – og
skimmepsvamp er en hyppig gæst i den slags byggeri.
Moestrup er eksperter i udbedring af skader forårsaget af skimmelsvamp. Og vi bistår gerne med forslag
til udbedring af skaderne – eventuelt i samarbejde
med jeres rådgivere.
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NYBYGNINGER,
OM- OG TILBYGNINGER
TAGRENOVERING
Uanset, om I skal bygge nyt eller om I skal bygge
om, renovere eller bygge til, så sørger vi gerne for
at lede projektet og for at koordinere med alle de
faggrupper, der er involveret i byggeriet.

SÆRLIGT OM TAGE
Taget er en af de allervigtigste dele af en bygnings
klimaskærm. Vi monterer alle former for tagprodukter,
for eksempel:

PROFESSIONEL BISTAND
Vi bistår naturligvis meget gerne i forbindelse med
indhentning af myndighedsgodkendelser samt anden administration i forbindelse med byggeriet.

•
•
•
•
•

ALLE ENTREPRISEFORMER
Vi er fleksible og nemme at arbejde sammen med.
Vi udfører opgaver i totalentreprise eller som hovedeller fagentreprise – uanset om det er parcelhuse
for private, erhvervsejendomme eller offentlige bygninger og haller.
AUTOCAD KAN ILLUSTRERE
Med vores professionelle AutoCAD-udstyr kan vi
sammen beskrive og illustrere jeres byggeri, før I
går i gang. Det gør det også lettere at forudsige udfordringer samt at ramme mere præcist, når der skal
drøftes og besluttes økonomi.

Tegl
Eternit
Tagpap
Betontegl
Zink.

Og vi har stor erfaring i alle typer opgaver i forbindelse
med tagmontage og –renovering:
•
•
•
•

Inddækninger (skorsten, vinduer m.m.)
Ovenlys
Tagrender
Udskiftning af spær, stern og vindskeder.

ISOLERING
Herudover løser vi isoleringsopgaver, der udføres
efter de mest moderne og klimarigtige principper.

DET VIL
GLÆDE OS
AT LØSE FLERE
OPGAVER
- OGSÅ FOR JER!

MOESTRUP
Tømrer og Snedker ApS
Industrihegnet 8A
4030 Tune
CVR: 40897321

E: info@moestrup.dk
Læs mere og se referencer på

www.moestrup.dk

LINDSKOV.COM

T: 4613 9191

