


Stolte traditioner og godt håndværk
Kastrup Bygningssnedkeri går mange generationer tilbage, og som ejere gen-
nem de sidste 12 år står vi, sammen med vores 15 ansatte, inde for at der 
udføres godt solidt håndværk.  En del af vores ansatte har ligesom vi, været i 
firmaet i mange år, og vi lægger alle vægt på, at kvaliteten er i orden, aftalerne 
overholdes og at der leves op til den tillid, som kunderne viser os. 

Peter Teusch og Claus Jørgensen – Indehavere

Rådgivning og alsidighed
Kastrup bygningssnedkeri udfører en lang række alsidige opgaver inden for 
tømrer- og snedkerfaget.  Vi har aftaler med stabile og professionelle under-
leverandører og kan påtage os opgaver i enhver størrelsesorden lige fra store 
hovedentrepriser og fagentrepriser til mindre opgaver for erhvervskunder, det 
offentlige og boligselskaber. 

Samarbejde mod et fælles mål
I alle vores projekter lægger vi vægt på det tætte samarbejde hele vejen igen-
nem processen, og du er derfor velkommen til at kontakte os allerede i ide-
fasen, så vi kan afstemme forventningerne og arbejde mod det fælles mål.
Vores fleksibilitet og erfaring gør at vi kan tilpasse os og klare de fleste ønsker. 



Kastrup Bygningssnedkeri tilbyder råd og vejledning, samt prisoverslag og den 
egentlige udførelse inden for bl.a.:
•	 Alle	former	for	ny-,	om-	og	tilbygninger
•		 Renovering	og	facaderenovering
•	 	Udestuer,	terrasser,	tagterrasser	og	garager
•	 Udskiftning	af	tage,	døre	og	vinduer
•	 Reparation	af	vinduesrammer,	sprosser,	karme	m.m.
•	 Montering	af	køkken
•	 Gulve	

Tæt samarbejde
Kastrup Bygningssnedkeri tager det derfor også som den største ros, når små 
som store kunder vælger at samarbejde med os mere end en gang. Vi har bl.a. 
godt samarbejde med:
•	 LEGO	koncernen
•	 Kongehuset
•	 Tårnby,	København	og	Gladsaxe	Kommune
•	 Slots-	og	ejendomsstyrelsen
•	 Flere	boligselskaber	bl.a.	Brøndum,	FSB,	Olufgården	og	AAB
•	 Royal	Golf	Club
•	 Rambøll

Optimera / Sdr. Ringvej 27 / 2605 Brøndby / 
Tlf 43 96 11 14 / brondby@optimera.dk

Optimera er en byggemarkedskæde der til-
byder et omfattende sortiment af produkter 
indenfor byggeri. Optimera har 18 afde-
linger og har bl.a. leveret træ til Operaen 
og Skuespilhuset i København. Kunde-
gruppen er primært håndværkere og 
selvbyggere.



www.ad-media.dk

MALERFIRMAET

V. S. LARSEN A/S

Gladsaxe Møllevej 67-69
2860 Søberg

Tlf.: 39 67 11 22 · Fax: 39 66 11 26
info@vslarsen.dk

Tak til vores samarbejdspartnere for deltagelse

Kastrup Bygningssnedkeri ApS 
Hornevej 13

2770 Kastrup 
Tlf.: 32 50 90 22

Mail: pct@kastrupbyg.dk

www.kastrupbyg.dk
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