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De gode gamle værdier
Snedkermester Arne Pedersen A/S er en traditionsrig v
 irksomhed, som har eksisteret siden
1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed med
et stærkt fundament i det gode håndværk.

Arne har aldrig været bange for at udvikle forretningen,
så virksomheden voksede sig større og større år for
år. I dag er virksomheden meget mere end en tømrer/snedkervirksomhed. Den er blevet udvidet med en
murerafdeling, gulvafdeling, køkkenafdeling, glasafdeling

Arne Pedersen startede sin egen snedkervirksomhed

og meget mere.

hjemme i garagen. Virksomheden voksede som årene
gik, og ikke mindst drift og vedligeholdelse af ejendomme

Arne Pedersen har overdraget ansvaret for den daglige

fik Arne stor succes med. Han organiserede arbejdsproces

drift til sine to sønner, Kim og Brian, som viderefører virk-

serne således, at det var nemt for boligselskaberne. Ja, det

somheden efter de gode gamle værdier: ”Mød til tiden,

er faktisk denne filosofi, serviceafdelingen arbejder efter den

og gå ikke på kompromis med kvaliteten i arbejdet”.

dag i dag. Det handler om hurtigt at rykke ind og gøre en
lejlighed klar til udlejning, så der ikke sker huslejetab for
udlejer.

Vi servicerer mere end 20.000
lejligheder for de førende
boligselskaber på sjælland.
Vi kan med kort varsel varetage
og koordinere alle drifts- og
vedligeholdelsesopgaver.
Vores service er åben 24 timer
i døgnet, 365 dage om året

KOMPETENCER
Serviceafdelingen
Snedkermester Arne Pedersen A/S servicerer en
lang række boligselskaber på Sjælland. Med en
fagligt bred gruppe af medarbejdere kan vi med
kort varsel varetage og koordinere alle drifts- og
vedligeholdelsesopgaver for boligselskaber på en
måde, så opgaverne løses effektivt.
Med vores mange års erfaring og skemalagte
processer kan vi håndtere mange lejemål ad gangen og have dem klar til næste indflytningsdato.
Grundet et stort lager samt maskinværksted, kan
vi levere stort set alle produkter med kort varsel,
så udlejer ikke oplever huslejetab ved en flyttelejlighed.

Vi servicerer inden for
følgende områder:
• Total istandsættelse
af flyttelejligheder
• Diverse
vedligeholdelsesopgaver
• Tømrer-/snedkerarbejde
• El-arbejde
• Murerarbejde
• Malerarbejde
• VVS arbejde
• Glasarbejde

Gulvafdeling
Vi tager os kærligt af dit gulv:

Vores gulvafdeling behandler og sliber alle typer
gulve. Vi tilbyder også en årlig serviceordning,
hvor gulvet vurderes og behandles, så det altid
fremstår flot og velholdt. Det sikrer gulvet en
længere levetid.

• Slibning af alle
former for trægulve
• Slibning af dørtrin og trapper
• Slibning af terrazzogulve
på badeværelser
• Efterbehandling
• Årlig gulvservice
• Rådgivning og sparring

Vi bruger kun de bedste materialer i vores arbejde, hvad enten det er olie eller lak, og vi sørger
for at afmontere fejelister og sætte dem på igen,
så der intet besvær er for kunden overhovedet.
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Glas
Alle glasopgaver løses effektivt. Det kan være
udskiftning af ruder til energiruder eller opsætning
af en flot, ny bruseniche med afskærmning i glas. Vi
har specialiseret os i at restaurere gamle vinduer og
glaspartier, så de fremstår som dengang de var nye.

Vi udfører bl.a.:
• Udskiftning af termoruder
• Udskiftning af butiksruder
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Opsætning af indvendige glasvægge
Opsætning af bruseniche

Legepladsafdelingen
En sjov og sikker legeplads skaber et godt
miljø og bringer børn sammen.
Vores diplomuddannede legepladsinspektør
foretager inspektion således, at børnene trygt
kan sendes på legepladsen.
Vi etablerer nye legepladser fra bunden eller
reparerer den gamle, så den bliver god som ny.

Vi udfører følgende arbejde:
• Årlig inspektion af
legepladsen af certificeret
inspektør iht. gældende regler
• Service på eksisterende
elementer
• Udskiftning og reparationer
• Kreativ sparring på
eventuel udbygning
• Etablering af ny legeplads

Entrepriseafdelingen
Vores entrepriseafdeling udfører større entre
priseopgaver i fag- og hovedentrepriser. Vi har
et fast netværk af underentreprenører og leverandører, der sikre gode priser og et tæt internt
samarbejde. Vores byggeledere og konstruktører
har mange års erfaring med byggeprojekter,
og løser opgaverne hurtigt, professionelt og
med håndværksmæssig stolthed.

Blandt vores
kompetenceområder
kan nævnes:
• Opførelse af større nybebyggelser og ejendomme.
• Tagrenoveringer eller
udskiftninger
• Vinduesudskiftninger
• Diverse renoveringsopgaver

Murerafdeling
Uanset om opgaven er et nyt badeværelse, en
facade, en tilbygning eller et nyt køkken, så har
vores murerteam den ekspertise, der skal til. Vi
udfører såvel store som små opgaver og løser
altid projekterne med kvaliteten i højsædet.
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udfører bl.a.:
Flise og klinkearbejde
Opmuring & pudsearbejde
Fugeopgaver
Betongulve
Betontrapper
Skorstene

Køkkenafdeling
Vi har specialiseret os i levering og montage af
køkkener og har et etableret samarbejde med de
førende køkkenfirmaer. Vores køkkenfolk arbejder
i faste teams, som kan varetage alt fra opmåling
til slutresultat. Vores kunder er glade for, at vi tager
ansvaret og styrer hele byggeprocessen fra a til z
således, at de ikke skal bekymre sig om at bestille
håndværkere og sørge for, at de møder op til aftalt
tid osv.
Skulle der mangle en hylde i en speciel u
 dformning til at fuldende køkkenet, kan vores værksted
uden problemer fremstille en sådan også.

Vi udfører følgende:
• Opmåling og rådgivning
• Demontering og bortskaffelse
af eksisterende køkken
• Levering af nye
køkkenelementer
• Samling og montering
af nyt køkken
• Flisearbejde
• Montering af vask,
blandingsbatteri samt
diverse hårde hvidevarer

Elektronisk tids- og
materialeregistrering
For at sikre en hurtig og præsic registreringen af det udførte arbejde,
benytter Snedkermester Arne Pedersen A/S elektronisk registrering.
Medarbejderen registrerer det udførte arbejde, såvel timer som
materialer, på sin tablet hver dag. Når arbejdsopgaven er afsluttet
og færdigmeldt til kunden, kan fakturaen hurtigt udstedes og sendes
til kunden. Fakturaen kan sendes via EAN eller E-mail efter ønske.

Vi tager ansvaret
på vores skuldre
Hos Snedkermester Arne Pedersen A/S
har vi kompetencerne til at tage ansvaret
på vores skuldre. Vi kan styre opgaverne
fra start til mål og frigøre kunden
fra de mange beslutninger.
Dette gælder såvel store
entrepriser som opmåling
og opsætning af køkken.

REFERENCER
Vi viser her et uddrag af de opgaver, vi har løst gennem de seneste år.

Torpedohallen			

Etablering af lejligheder i den gamle Torpedohal på Holmen.

Nordea Ejendomme		

Nye lejligheder Østerbrogade 105.

KSB Händelsvej		

Udskiftning af 10.000 m2 tag, mv.

KSB Bryggergården		

Vinduesudskiftning mv.

Porthuset			

Nybygning af 163 lejligheder i Ørestaden.

Tårnby Torv			

Komplet facadeudskiftning - Højhuset.

Tjørneparken			

12.000 m2 Decra tag.

Rødovre Boligselskab		

Udskiftning af entredøre, opgangsdøre og vinduer.

Heimdal , Amager		

Udskiftning af vinduer.

Greve Erhverv			

Opførelse af nye kontorer.

Korskilde Eng			

Opførelse af nye kontorer.

Rønnede Ældrecenter		

Opførelse af nye ældreboliger samt fællesareal.

Arne Pedersen
Snedkermester A/S

Greve Main 22
DK-2670 Greve

Tlf.
Fax.
www.

43 61 27 75
43 61 27 93
arnepedersen.dk

