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Styrken bag Max Mathiesen & Søn a/s tilbud.......
Gennemførelsen af projekterne sker ved en optimering af arkitektur, pris, tid, funktion og håndværksmæssig
kvalitet.
Byggeprojekter
Murer og entreprenør
Isolering
Tagdækning
Nyheder

Erhvervsbyggeri
Boligbyggeri
Kultur og idræt
Institution og undervisning

Boligbyggeri
Nybyggeri, renovering og byfornyelse.
At bygge boliger er i dag en sag om mennerskers trivsel!
Der stilles mange forskellige krav til en moderne og velfungerende bolig. Det er ikke længere bare et
spørgsmål om elegant design.

Ting som økonomi, energiforbrug, indeklima, fornuftig størrelse og indretning m.v. har også afgørende
betydning.
Og derfor er moderne boligbyggeri absolut en sag for specialister.
Max Mathiesen & Søn a/s har en bred kreds af erfarne fagfolk inden for boligbyggeri, renovering og
byfornyelse. Her arbejder vi i Syd- og Vestjylland med såvel nybyggeri som renoveringsopgaver, og
projekterne spænder lige fra mindre række- og kædehuse til boligblokke samt renovering af enkelte
ejendomme og hele ejendomskomplekser.
Vi arbejder for boligforeninger, boligselskaber, private bygherrer osv. Ligesom vi også selv står for
totalprojekter, lige fra første streg på papiret til den nøglefærdige bolig.
Alt arbejde udføres naturligvis under de sædvanlige strenge krav for Max Mathiesen & Søn a/s:
Kvalitetsbyggeri med effektiv styring - klar til aftalt tid!
Derfor betaler det sig at tage os med på råd ved Deres næste boligbyggeri, stort som småt.
Vi har nemlig mange gode forslag og ideer til spændende byggeri til en fornuftig pris.
Vi udfører gerne projektet som fag-, hoved- eller totalentreprise.

Tidligere projekter
Tagrenovering ved Boligforeningen Fremad i Esbjerg
Max Mathiesen & Søn a/s har i samarbejdet med
datterselskabet STA A/S udført ca. 10.000 m2
tagrenovering ved Boligforeningen Fremad afdeling
Søndermarken i Esbjerg.

Oplægning betontagsten

Vestparken, Varde
Renovering af 128 lejligheder
Arbejdet udført i totalentreprise.
Max Mathiesen & Søn a/s vandt opgaven i EU-licitation.

Lerpøtparken i Varde
Da Lerpøtparken fik en gennemgribende tagrenovering var Max Mathiesen & Søn a/s hovedentreprenør på
denne opgave til ca. 50 milloner kroner.

Lerpøtparken efter renoveringen.

Projektet blev udført med teltoverdækning
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