Beklædning

Beklædning
af gavle og stern

Firma profil
Blikkenslager Klaus Rughave er et mindre blikkenslager firma. Firmaet dækker et stort fagområde, og udfører opgaver i hele Danmark.

ALT I

– vi laver specialløsninger så de passer
VEDLIGEHOLDELSESFRI
til netop dit hus.

TAG OG FACADEBEKLÆDNING

Firmaet har to ansatte. Klaus Rughave, som er
indehaver og har drevet firmaet i 13 år. Klaus
er udlært hos Søren Thomsen, og har arbejdet med tyndplade i 25 år, hvoraf de 1½ år i
Schweiz.
Esben Heise, som har 14 års erfaring som
tømrer, udlært hos Tømrermester Knud Riis og
8 års erfaring som blikkenslager, udlært hos
Klaus Rughave.
Vi renoverer stern og gavle, samt kviste og udfører almindelig traditionelt blikkenslager arbejde,
som inddækning af skorsten, mur, mm.
Udskiftning af tagrender, nedløb, samt tag i zink,
aluminium og kobber. Vi kommer gerne og opmåler jeres hus og giver et uforpligtende tilbud.

Vesterbro 68 . 7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 71 13 11 / 24 84 93 11
klaus@rughave.dk . www. rughave.dk

– vi laver specialløsninger
så de passer til netop dit hus
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Velkommen

Tag/gavle før

Facade

Blikkenslager Klaus Rughave laver traditionelt
blikkenslager arbejde, og dine ønsker kan omsættes i materialer som Alu, Zink, Kobber m.m.
Vi udvikler løbende nye montageteknikker, som
gør at kvadratmeterprisen kommer ned, hvor
alle kan være med.
I de senere år har flere og flere bygherrer, samt
arkitekter igen fået øjnene op for zink og aluminiums mange muligheder. Disse er nogle af
de mest formbare materialer - kun din fantasi sætter grænser.
Vi foreslår gerne alternative løsninger, som gør
at netop dit hus signalerer kvalitet og personlighed.
Står du med en opgave, som du gerne vil have
løst tilfredsstillende, så kontakt Blikkenslager
Klaus Rughave. I fællesskab finder vi frem til
den løsning, som opfylder dine drømme og
behov.

Kviste
Tag/gavle efter

www.rughave.dk

