


Hellevad Tømrer har siden opstarten i 2001 
stået for tømrer- og snedkerløsninger af højeste 
kvalitet.

Gennem årene har vi opbygget et godt ry og en 
stor, trofast kundebase i både lokalområdet og 
i resten af landet. Vores dygtige medarbejdere 
er bredt kendt for deres store faglighed og 
håndværksmæssige kompetencer, og uden dem 
ville Hellevad Tømrer ikke stå, hvor vi gør i dag.

Sammen tilbyder vi troværdige og solide 
løsninger til både private og erhvervskunder. 
Det har vi gjort i 20 år, og det fortsætter vi med.

20 ÅR MED TØMRER- OG 
SNEDKERLØSNINGER I TOPKLASSE!



Ingen opgave er for stor eller for lille for vores kompetente 
team, og hvert år udfører vi en bred vifte af opgaver for 
private kunder.

Vi har mange års erfaring med alt fra mindre opgaver, som 
opsætning af køkkenskabe og udskiftning af lister, til større 
om- og tilbygninger og totalrenoveringer.

Kort sagt laver vi alt fra kælder til kvist for private kunder.

PRIVATE OPGAVER



Har du haft vandskade, brand i bygningen, 
eller er der gået skimmel i væggene? Vi 
har set det meste, og hvert år laver vi 500-
600 forsikringsskader for både private og 
erhvervskunder.

Når skaden er anmeldt til dit forsikringsselskab, 
kan du trygt overlade resten af skadesforløbet 

til os. Vi har en certificeret håndværkstaksator, 
der ved præcis, hvad det kræver at håndtere 
en forsikringsskade, og vi tager os af både 
det praktiske og kommunikationen med 
forsikringsselskabet, så vi kommer helt i mål med 
en brugbar løsning.

FORSIKRINGSSKADER

Fliser / Gardiner / Gulve / Tæpper

Østergade 70, 6230 Rødekro
Tlf.: 74 66 21 24  l  roedekro@garant.nu
www.garant.nu

Birkegårdsvej 20-22 • 8361 Hasselager
Tlf.:  87 38 88 88 • tektra@tektra.dk • www.tektra.dk
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Hos Hellevad Tømrer er vi ikke bange for 
at tage fat, og over de seneste 20 år har vi 
udviklet stærke kompetencer inden for hal- og 
industribyggeri – særligt til landbruget, hvor vi 
varetager både fag- og hovedentrepriser.

Vi kan enten følge dit projekt helt til dørs – 
fra bar grund til færdig bygning – eller vi kan 
tage os af en mindre del af processen.

Fælles for begge entrepriseløsninger er, at vi 
har god erfaring med at sammensætte et godt 
og kompetent team, der passer til lige netop 
dit byggeri.

HAL OG 
INDUSTRI 



At have et robust tag over hovedet er 
vigtigt, og derfor laver vi alle former for 
tagarbejde, herunder tagrenovering, 
taglægning og tagreparation.

Selv om taget sidder øverst, er det en 
vigtig del af fundamentet i ethvert hus 
eller byggeri, og derfor er det vigtigt, at 
man passer på det og vedligeholder det 
løbende.

Lad Hellevad Tømrer tjekke dit tag, så det 
altid er tiptop.

TAG

Skal vinduerne skiftes til en mere 
energirigtig version, eller trænger 
huset til ny hoveddør? Uanset hvad kan 
Hellevad Tømrer hjælpe med montering 
og isætning.

Vi arbejder med alle typer af døre og 
vinduer efter vores kunders ønske. Om 
det er plast, træ eller træ/alu spiller ingen 
rolle – vi løser opgaven.

VINDUER  
OG DØRE



At være ude hos vores kunder er en vigtig del 
af vores hverdag, men faktisk bruger vi også 
en masse tid på vores værksted, hvorfra vi 
udtænker løsninger, forbereder materialer og 
bygger elementer.

Ikke to dage er ens på vores værksted. Her 
foretages alt fra nedslibning af køkkenbordplader 

og bygning af træskelet-elementer til køkkener til 
elementbyg af sommerhuse.

Værkstedet er omdrejningspunktet for vores 
arbejde og har alle de nødvendige maskiner 
inden for pudsning, slibning og skæring til at 
varetage de mange forskelligartede opgaver, vi 
hver uge får ind.

VÆRKSTEDET

Din lokale maler med speciale 
i Microcement

Løgumklostervej 6  ·  6230 Rødekro  ·  Tlf.: 60 24 49 24 
danni@aabenraa-malerfirma.dk  ·  www.aabenraa-malerfirma.dk



KONTAKT

Står du med en opgave, så tøv endelig ikke med at kontakte os.  
Vi står altid klar til at hjælpe både nye kunder og velkendte ansigter.

HELLEVAD TØMRER A/S
Hovedgaden 10
6230 Rødekro

TELEFON
(+45) 74 66 48 48
(+45) 21 48 76 48

E-MAIL / WEB
kontakt@hellevadtomrer.dk
www.hellevadtomrer.dk
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