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VI TILBYDER
Et team af erfarne ingeniører, arkitekter og
byggeledere
VI TILBYDERder dækker alle fagområder. Du
behøver kun én rådgiver.
Et team der tager ansvar for løsning af
VI
TILBYDER
opgaverne i tæt dialog med foreningerne
gennem hele byggeprocessen.

VI
TILBYDER team af rådgivere, ingen opgave
Et engageret
er for lille - hos os er alle kunder vigtige.

VI TILBYDER

VI VED HVAD VI HAR MED AT GØRE
Selandia Bygningsrådgivning ApS er et
rådgivende firma, der yder ingeniør- og
VI
VED HVAD VI HAR
MEDiAT
GØRE
arkitektrådgivning
primært
forbindelse
med renovering og vedligehold af
bygninger med særlig fokus på andels- og
ejerforeninger.
VI
VED HVAD VI HAR MED AT GØRE
Vi har over 25 års erfaring med
rådgivning i forbindelse med renovering
af VED
bygninger
dækker
VI
HVADogVIinstallationer
HAR MED ATogGØRE
alle rådgivningsydelser fra den første idé
til aflevering af det færdige projekt.
At vi endvidere har erfaring fra
VI
VED HVAD VI HAR betyder,
MED AT at
GØRE
entreprenørbranchen
vores

VI VED HVAD VI HAR MED AT GØRE

projekter er bygbare og, at de kan
gennemføres til den aftalte tid og
økonomi.
Vi ved, hvad det vil sige at arbejde med
projekter, hvor der skal udføres arbejde
inde i boligen og stiller derfor store krav
til entreprenørerne i forbindelse med
arbejdstider, varsling, støjgener og ikke
mindst krav om mangelfri aflevering.
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er for lille - hos os er alle kunder
De
traditionelle Byggeopgaver i forbindelse med renovering og forbedringer af
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bygning og installationer fra kælder til kvist.

VI LØSER ALLE OPGAVER
VI TILBYDER

Udførelse af Tilstandsrapporter og planlægning af bygningsvedligehold.

Et team afaferfarne
ingeniører, arkitekter og
Etablering
Bæredygtige
VI LØSER ALLE
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med
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VI
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os er alle
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Rådgivning vedrørende den Løbende Drift til foreninger og driftspersonale.

VI LØSER ALLE OPGAVER

