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Entreprenør Lars Damgaard gennemgår
tegningsmateriale med ledende murer.

Regnhytten, Randers.
Udført som hovedentreprise.

Et stærkt fundament

Hos Mellerup Tømrer- og Entreprenørforretning
ApS er vi parate til at udføre alle former for bygge-opgaver indenfor nybyggeri, renovering og
anlæg. Vi har en afdeling, der er specialister, når
det gælder landbrug og industri - her har vi mange
års erfaring og stor ekspertise. Ligeledes har vi en
afdeling der er eksperter i boligbyggeri, både når
det gælder parcelhuse samt beboelsesejendomme.
Vores tilstedeværelse er derfor garanti for kvalitet
og know-how også på alt det, som øjet ikke ser,
når den færdige bygning står klar. Det garanterer
vore kunder et stærkt fundament.

Medarbejdere

Bag kvalitet og garanti står veluddannede medarbejdere. Mellerup Tømrer- og Entreprenørforretning
ApS har uddannede struktører og hele personalet
gennemgår løbende videreuddannelse, så vore
kompetencer matcher kundens behov. Bl.a. er flere

Rema 1000, Romalt.
Udført tømrerentreprise

MELLERUP
TØMRER- OG
ENTREPRENØRFORRETNING ApS

Romalt Hallen.
Jord-, kloak-, og beton-entreprise.

ledende medarbejdere uddannede kloakmestre.
Vore medarbejdere har erfaring og professionalisme, der garanterer kunden sikkerhed for byggearbejdets hurtige udførelse og den håndværksmæssige kvalitet. Vi beskæftiger ca. 25 engagerede
medarbejdere, som alle er med til at udvikle
fremtidens byggeri.

Miljø og sikkerhed

Hos Mellerup Tømrer- og Entreprenørforretning ApS
tager vi hensyn til miljtøet ved alle vore byggeprojekter. Inden opstart tages bestemmelse om genbrug
af materialer og når arbejdet afsluttes, afhændes
byggeaffaldet på miljømæssig forsvarlig vis. Sikkerhed prioriteres højt for vore kunder og medarbejdere. Mellerup Tømrer- og Entreprenørforretning ApS
er aut. kloakmestre og kvalitetssikrede gennem kloakmesterkontrollen. Vi er medlem af Dansk Byggeri
og Byg Garanti-ordningen, som giver sikkerhed for
projektets gennemførelse.

Solkær A/S.
Totalrenovering af hele ejendommen.

Opførelse af nyt hus i Lading.
Udført som hovedentreprise.

Vi bygger på grundighed og kvalitet

Aarhus klunserne.
Udført som hovedentreprise.

LIK - Langå Klubhus.
Udført som hovedentreprise

Service og dokumentation

Alsidighed og fleksibilitet er kendetegnende for
Mellerup Tømrer- og Entreprenørforretning ApS.
Vi lægger stor vægt på at yde den bedste service
– en service, der bygger på grundighed og kvalitet.
Kundens mål er også vore mål og vi når dette gennem tæt kontakt og samarbejde med vore kunder.
Vi er en løsningsorienteret virksomhed, der skaber
bygge-projekter til gavn og til glæde. Vi kan også
udstede relevante dokumentationer for det arbejde
vi udfører, eksempelvis til brug i forbindelse med
forsikring og ejerskifte.

Leverandører

Vi stiller ikke kun høje krav til vores egne medarbejdere.
Vores leverandører skal kunne opfylde tidens øgede
krav til kvalitet, sikkerhed og miljørigtig produktion.
På denne baggrund tilstræber vi med præcision og
omhyggelighed at kunne levere et kvalitetsprodukt,
som vor kunde kan være tilfreds med i mange år
frem.

Opførelse af nyt hus i hovedentreprise.

Langvanghallen, Randers.
Udført jord-, mur- og kloakarbejde.

Om virksomheden

Mellerup Tømrer- og Entreprenørforretning er ejet
og ledet af Lars Damgaard,som selv er håndværksuddannet og har drevet virksomheden gennem de
sidste 25 år, og hans koncept bygger på en forpligtelse til at udføre byggearbejde og
renovering på et håndværksmæssigt højt niveau og
med mest mulig hensyntagen til bygningen og dens
beboere.

Fremtid

Kvalitet er nøgleordet for Mellerup Tømrer- og
Entreprenør-forretning ApS – både nu og i fremtiden. Vi har ca. 50 års erfaring. Vi er en moderne
og tidssvarende virksomhed, der er på forkant med
udvikling og efterspørgsel. Vi arbejder konstant på
at uddanne vore personale og udvikle vore position
som total- og hovedentreprenør i forbindelse med
byggeri.

Opførsel af nyt klubhus for
Kronjyllands Jagtforening.

Vi bygger på grundighed og kvalitet

Lokalisering af sammenfaldende
kloaker med TV-kamera.

MELLERUP
TØMRER- OG
ENTREPRENØRFORRETNING ApS

Kerneboring af huller til kloakrør, ventilation,
fibernet og fjernvarme.

Separering af klaok, ny belægning samt støbning
af nye trapper for Boligforening i Randers.

Tilbygning til eksisterende hus i Romalt.
Udført som hovedentreprise.

Vi bygger på grundighed og kvalitet
•
•
•
•
•
•
•
•

Entreprenørarbejde
Aut. kloakmester
Betonarbejde
Murerarbejde
Tømrerarbvejde
Snedkerarbejde
Hoved- og fagentreprise
Industri- og staldbygninger

Kontakt os for et
uforpligtende tilbud!

•
•
•
•
•
•
•
•

Villaer og ejendomme
Nybygninger
Tilbygninger
Ombygninger
Belægningsarbejde
Bygningsreparationer
TV-inspektion
Kerneboring
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