TØMRER- OG SNEDKERFIRMA
I HINNERUP VED AARHUS
Klitte og Jensen A/S
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Om os
Lige siden begyndelsen i 1973 har det været firmaets målsætning at udføre kvalitetsarbejde med en
høj service og perfekt levering til tiden.
Vi har selvfølgelig, som ethvert andet firma med
blik for forandring, udviklet os, og er blevet større,
men altid været tro mod det oprindelige fundament. Gennem årene har vi f.eks. opnået en stadig
større kvalitetsstyring på såvel det udførte arbejde
som på materialer.
Fra ApS til A/S
Bag Klitte og Jensen, står i dag en af ”firmaets
mænd” – Finn Jensen.
Finn er selv udlært hos firmaets grundlægger, Johannes Klitte. I 1989 stiftede de to i fællesskab anpartsselskabet Klitte og Jensen. I dag drives Klitte
og Jensen som et aktieselskab.
Her går det godt
Og det kan kun gå bedre! Klitte og Jensen har været med i branchen i så mange år, at vi ved, hvordan man navigerer rundt, også i eventuelle kriser.
Opskriften er enkel: Gå aldrig på kompromis med
kvaliteten og kundeplejen, og stå aldrig stille. Som
tømrer- og snedkerfirma er vi afhængige af det omgivende samfunds skiftende konjunkturer.
Med venlig hilsen
Finn Jensen, Adm. direktør

Facaderenovering
Med os som samarbejdspartner får du en grundig
vurdering af alle lagene i husets facade.En facaderenovering kan være et stort projekt, men det er
umagen værd. Ikke alene er det en fryd for øjet,
det giver også dit hus nyt liv.
Alle facader og bygningsdele vil med tiden komme
til at se gamle og nedslidte ud, hvis de ikke bliver
vedligeholdt. De produkter, vi arbejder med, sikrer
facaden længst mulig levetid.
Vi løser alle typer opgaver, små som store. Vi
udarbejder med glæde et tilbud på jeres facade.
Kontakt os og lad os tale om, hvordan vi sammen
kommer videre. Vi tilbyder stort set alle former for
facaderenovering.
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Tagarbejde
Klitte og Jensen A/S har specialiseret sig i reparation og vedligeholdelse af alle former for tag både på
tagsten og på trækonstruktioner.
Om det gælder stål, tagpap, tegl, cementtagsten
m.m. – så leverer og monterer vi. Som professionelle yder vi naturligvis garanti på vores færdige
arbejde.
Tagtjek
Med jævne mellemrum er det nødvendigt at tag og
kviste ses efter for skader og utætheder. Vi tilbyder
derfor en grundig gennemgang af taget, så små
problemer bliver opdaget, før de bliver til store
skader.
Det er et arbejde, som vores håndværkere er vant
til at udføre. Derfor kan de sørge for en hurtig og
effektiv udbedring, når de under en gennemgang
opdager skader på taget.

Døre og vinduer
Er vinduerne ved at være slidte og trænger til
at blive udskiftet? Når det kommer til døre og
vinduer, udfører vi alle typer og former for udskiftninger. Herunder montering af alt fra træ-, alu- til
plastikvinduer- og døre efter kundens ønske. Det
er de mest gængse og kvalitets-sikre vindues- og
dørmærker, der forhandles hos Klitte og Jensen.
Eget snedkerværksted
Har du særlige ønsker til udformning og stil, sørger vores snedkerværksted for at opfylde det. På
værkstedet lægger vi vægt på det gode håndværk,
så resultatet af vores arbejde altid fremstår smukt
og elegant.
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Køkkener og gulve
Klitte og Jensen A/S kan alt fra små istandsættelser
til udskiftning af hele køkkenet.
Der er utallige muligheder, når køkkenet skal udskiftes, men uanset hvilken stil du ønsker, sikrer vi,
at det fremstår funktionelt og elegant.
Vi har tæt samarbejde med flere forskellige køkkenfirmaer og vil kunne hjælpe dig til en god pris
og en personlig vejledning.
Har du brug for kyndig rådgivning omkring gulvarbejde? Vi står klar til at hjælpe.
Vi forhandler trægulve i mange fine kvaliteter, og
mange forskellige prisklasser. Og vi udlåner gerne
gulvprøver, så vores kunder i ro og mag kan sidde hjemme og beslutte hvilket trægulv, der passer
bedst i forhold til indretning og behov. Vi giver gerne gode råd om træsorternes slidstyrke, udtryk og
stil, så du vælger en løsning, du er glad for – også
om fem år. Vi tilbyder i øvrigt også slibning og reparation af gulve.

Istandsættelse af døre og vinduer
Vi klarer også istandsættelsen, hvis de gamle trævinduer er slidte og skæve, og de indvendige såvel
som de udvendige døre trænger til en kærlig hånd.
Den rigtige vedligeholdelse er nøglen til, at dine
vinduer fremstår pæne i mange år. Her står vi altid
klar med råd og vejledning.
Med base i Hinnerup, er vi tæt på Århus og Randers, når du skal have monteret nye døre og/eller
vinduer. Kontakt os for en uforpligtende snak og et
godt tilbud på dine nye vinduer og døre.
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Køkken

Renovering

Om- og tilbygning

Døre og vinduer

Fra små istandsættelser til
udskiftning af hele
køkkenet.
Der er utallige
muligheder, når
køkkenet skal
udskiftes, men
uanset hvilken stil
du ønsker, sikrer
vi, at det fremstår
funktionelt og
elegant.

Uanset størrelsen på dine renoveringsdrømme,
hjælper vi dig
trygt igennem
hele forløbet,
så du ender ud
med et veludført
stykke arbejde,
som du er tilfreds
med.

Går du med
drømmen om at
få lavet en tilbygning til boligen,
uden at kende
omfanget af opgaven? Som din
professionelle
sparringspartner,
tilbyder vi kyndig
rådgivning.

Er vinduerne ved
at være slidte og
trænger til at blive udskiftet? Når
det kommer til
døre og vinduer,
udfører vi alle typer og former for
udskiftninger.

Tagarbejde

Isolering

Gulvarbejde

Få et tilbud

Klitte og Jensen
A/S har specialiseret sig i reparation og vedligeholdelse af alle
former for tag
både på tagsten
og på trækonstruktioner.

En grundig og
veludført isolering af boligen
er yderst vigtig
for både hus,
og mennesker.
Vi kan klare alle
opgaver inden
for isolering,
uanset hvor stor
og besværlig isoleringsopgaven
måtte være.

Har du brug for
kyndig rådgivning
omkring gulvarbejde? Vi står klar
til at hjælpe.
Vi forhandler
trægulve i mange
fine kvaliteter, og
mange forskellige
prisklasser.

Hvis du går med
planer om et
byggeprojekt,
så tøv ikke med
at kontakte os
for et godt og
uforpligtende
tilbud. Vi står klar
med de dygtigste
håndværkere
med mange års
erfaring. Kontakt
os - så er du
sikker på et godt
resultat!
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