
BOLIG & ARKITEKTUR
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HVEM ER BYGGERI & TEKNIK I/S 
Uvildig og professionel rådgivning samt projektering:
Nybyggeri | Tilbygning | Ombygning | Helhedsplaner 
Bygherrerådgivning | Myndighedsbehandling | Energirådgivning

Vores bolig og arkitekturafdeling består af ingeniører, arkitekter, 
konstruktører, tekniske designere og energikonsulenter der yder 
tværfaglig rådgivning til alle projekter, store som små. 

I tæt samarbejde med dig, skaber vore arkitekter den unikke 
løsning på de fysiske rammer for dit liv.

Læs mere om på vores hjemmeside: 
www.byggeri-teknik.dk



TRADITION
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UAFHÆNGIG RÅDGIVNING TIL DIT BYGGEPROJEKT 
Byggeri & Teknik I/S er et godt valg, når boligen står for tur, 
hvad enten det drejer sig om tilbygning, renovering eller nybyggeri.

Fra den første idé til den færdige bolig kan vi tilbyde alt indenfor idéoplæg, 
planlægning og 3D-visualiseringer, der giver dig det bedste beslutningsgrundlag 
før projektet sættes i gang.

Med vores indgående kendskab til lovgivningen udarbejder vi ansøgninger om 
zonetilladelser, byggetilladelser samt projektmateriale til indhentning af tilbud. 

Hvordan kommer vi i gang med samarbejdet?
Vi indleder oft e et samarbejde med et besøg. Det giver os kendskab 
til aktuelle ønsker og behov.  Vi taler om muligheder og begrænsninger i projektet 
og kan med vores erfaring bidrage med inspiration og løsninger for videre 
bearbejdning af projektet. Endeligt aft ales det næste skridt, som er helt individuelt 
fra projekt til projekt.



INDIVIDUELLE LØSNINGER
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VORES RÅDGIVNING KAN INDEHOLDE
Uvildig og professionel rådgivning og projektering indenfor:
Skitser | 3D-visualiseringer | Billedvisualisering | Myndighedsbehandling
Færdigprojektering Udfærdigelse af kontrakter med entreprenører | Byggestyring
Tilsyn | Lovpligtige energi- og statiske beregninger

Når tingene ér sat i gang?
Er man allerede i gang med byggeprocessen, kan der opstå behov for uvildig
rådgivning. Her kan vi træde til som bygherrerådgiver, og hjælpe dig videre 
gennem byggeriet og frem til det endelige mål.



VISUALISERING



”

BYGGERI & TEKNIK I/S 
Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Telefon: 97 13 12 11
Hjemmeside: www.byggeri-teknik.dk

Vi føler at vi nu sidder i det 
hus vi engang drømte om...


