RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

BANG & BEENFELDT A/S
TLF: 32 57 82 50

Rådgivende ingeniører og arkitekter

www.bangbeen.dk

ENERGIMÆRKNING OG ENERGIEFFEKTIVISERING · TAGBOLIG · TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN · FACADE OG TAGRENOVERING · BYFORNYELSE, KØKKEN OG BAD · FUGTSIKRING AF KÆLDER · KLIMASIKRING

SÆTTER DU RIGTIG PRIS PÅ DIN EJENDOM?
DET KOSTER INGENTING AT SPØRGE - RING PÅ 3257 8250

RÅDGIVENDE INGENIØRER
& ARKITEKTER
Står jeres andels- eller ejerlejlighedsforening
overfor en bygningsrelateret opgave, eller søger I
blot et godt råd, så kan I roligt kontakte os!
Vi har over 40 års erfaring med byggeteknisk
rådgivning og er specialister i opgaver relateret til
etageejendomme. Derudover har vi også vores
egen arkitektafdeling og samarbjder med byens
bedste arkitekter.
Vores priser er konkurrencedygtige, og vi har 10
års gennemsnitlig anciennitet.

BYGNINGSFORBEDRINGER

TILSTANDSVURDERING
•

Vi har igennem tiden udført mere end 1000
tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner

•

Drømmer I om altaner? Så kan vi hjælpe jer lige fra
myndighedsbehandlingen til projektafleveringen

•

Få overblik over jeres ejendoms tilstand

•

•

Få overblik over økonomien ifm. vedligeholdelse,
renovering og forbedringer

Etablering af tagboliger kan give et bidrag til
finansiering af en tagudskiftning

•

Udskiftning af gamle brugsvands-, afløbs- og 		
varmeinstallationer kan forbedre jeres indeklima

•

Indtænkning af regnvandsløsninger i jeres 		
gårdsanering gavner miljøet - og så kan I endda også
spare penge

•

Få udarbejdet en tilstandsrapport og
vedligeholdelsesplan fra os og få den gode nattesøvn
tilbage

ENERGi

BYGNINGSRENOVERING
•

Vi har stor ekspertise i gennemførelse af
renoveringsopgaver for foreninger

•

En energimærkningsrapport er et vigtigt dokument i
forbindelse med køb og salg af lejligheder

•

Defekte og nedslidte bygningsdele kan få vidtrækkende
økonomiske konsekvenser

•

Energirigtig projektering og renovering kan gavne jeres
økonomi

•

En klimaskærm i god stand er vigtig for bygningens
levetid

•

Få overblik over, hvilke energioptimerende løsninger
der egner sig bedst til netop jeres bolig eller ejendom

BANG & BEENFELDT A/S
KVALITETSSIKRING
ALTANPROJEKTER/TAGTERRASSER
NYBYGGERI
TIL- OG OMBYGNINGER
FUGTSIKRING, HERUNDER OMFANGSDRÆN
INDEKLIMAFORBEDRINGER
ENERGI- OG VARMETABSBEREGNINGER
ENERGIRENOVERING
VVS-INSTALLATIONER OG VENTILATION
REGNVANDSHÅNDTERING
BYGGELEDELSE
TILSTANDSRAPPORTER OG VEDLIGEHOLDELSESPLANER
TEKNISKE OG ØKONOMISKE VURDERINGER
ENERGIMÆRKNING AF FLERFAMILIEHUSE, ETAGEEJENDOMME OG ERHVERV
STATIK OG KONSTRUKTIONSPROJEKTER
FUNDERING OG EFTERFUNDERING
BYGHERRERÅDGIVNING
TILSYN
BYFORNYELSE
ARBEJDSMILJØKOORDINERING
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GODE RÅD BEHØVER IKKE AT VÆRE DYRE!

RING PÅ TELEFON 3257 8250 OG FÅ EN UFORPLIGTENDE SAMTALE
BANG & BEENFELDT A/S · LANGEBROGADE 6J, 4. SAL · 1411 KØBENHAVN K · TLF: 3257 8250 · WWW.BANGBEEN.DK · INFO@BANGBEEN.DK

