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Nyt hus i Villersø Trappe med drejede balustre Per Lund udregner tilbud

Totalrenoveret villa

www.permoeller.dk



Ombygget parcelhus ved Fannerup

Totalrenoveret villa

Indehaver Henrik Hedeager ved tegnebordet

Snerende med listedækning

Skal du bygge en udestue, en tilbygning eller et helt nyt 

hus ? Renoveret, ombygget eller skiftet tag, have nyt gulv, 

vinduer eller døre ? I denne brochure kan du lade dig 

inspirere og se dine muligheder for et samarbejde med 

Tømrerfirmaet Henrik Hedeager. 

Størrelsen er ikke afgørende

Vi løser alle opgaver inden for bygge- og anlæg for pri-

vate, offentlige og erhverv. Vi er et team af dygtige 

med  arbejdere med op til 30 års erfaring i faget, så vi  

kan klare både større og mindre opgaver.

Servicevogn ude på en opgave

VELKOMMEN TIL  
TøMrErfIrMaET HENrIK HEdEagEr

Hyggekrog ved sommerhus

Godt håndværk gennem generationer

Henrik Hedeager overtog firmaet i Ørum i år 2000.  

Da havde der allerede været tømrerforretning på 

adressen gennem flere generationer. I dag dækker fir-

maet hele det område, der tidligere hed Århus Amt. 



Ny trappe færdiggøres på vores værksted

Terrasseoverdækning



En kort billedtekst, der fortæller lidt

Udskiftning af døre og vinduer 

Færdigmonteret efter ca. 1 timeHer løftes pumpehuset på plads

Ny loftlem monteres

Tømrerfirmaet Henrik Hedeager er en alsidig virksomhed, 

der løser alle opgaver inden for faget – også småopgaver.  

Vi planlægger opgaverne, så de forstyrrer dig mindst  

muligt i din hverdag og udfører arbejdet effektivt og om-

hyggeligt.

Omhu, engagement og kompetence

Alt fra et enkelt vindue til en større specialopgave løser vi 

med omhu, engagement og kompetence. Vi har eget værk-

sted og lager på 600 m2 og tager imod alle slags opgaver.

Vi har faste samarbejdspartnere heriblandt velkvalifice-

rede murere, elektrikere, vvs-firmaer m.v. samt kreative 

arkitekter. Det nære samarbejde skaber en unik løsning 

på de fysiske rammer for dit liv. 

Færdigbygget pumpehus afhentes 

fra vores værksted 

SMÅOPgaVEr  
 Og NICHEr

Montering af køkken



Ny overetage  løftes på plads med kranNy tagkonstruktion opbygges i haven

Udskiftning af overetage på et ældre parcelhus i Randers.

Overetagen blev bygget i haven ved siden af huset, så 

familien var mindst muligt forstyrret. Den gamle overetage 

blev fjernet kl. 7, og en helt ny overetage blev løftet på 

plads tre timer senere.

FØR

EFTER



Ældre villa i Ørum med komplet ny overetage

Samme sommerhus efter til- og ombygning

Midterparti med kvist hejses på plads
efter opbygning i haven

Ved renoveringsopgaver og tilbygninger er vi meget op-

mærk som me på udtrykket og sjælen i det oprindelige 

byggeri. Ud fra en snak om dine ønsker og behov finder 

vi løsning er, der falder flot ind i det oprindelige byggeri, 

konstruktionsmæssigt og æstetisk.

Rådgivning og gode resultater

Hos Tømrerfirmaet Henrik Hedeager prioriterer vi råd-

givning højt. Det arbejde, vi udfører, skal være hånd-

værksmæssigt korrekt – og her går vi ikke på kompromis.  

Vi finder altid en løsning, hvor dine idéer tager form i op-

timalt og holdbart arbejde. 

Sommerhus i Fjellerup – før ombygning

rENOVErINgEr  
 Og TILbygNINgEr

Villaen før ombygning

FØR

FØR

EFTER

EFTER



Parcelhus i Holme ved Ebeltoft

Parcelhus i Ugelbølle

12 ældreboliger i Ørum



Fritidshus ved Lübker Golf Resort

Receptionen i tandlægehuset

Fritidshus ved Lübker Golf Resort

Tømrerfirmaet Henrik Hedeager har også stor erfaring 

med nybyggeri. Ofte er vi med helt fra starten, hvor vi star-

ter ved tegnebrættet og skaber flotte og velfungerende 

løsninger på baggrund af dine ønsker og vores erfaring. 

Se dine idéer tage form

Vi lægger vægt på evnen til at tilpasse os kundernes be-

hov. Derfor kan vi både tilbyde en løsning, hvor vi tegner 

byggeprojektet, indhenter tilbud og styrer byggeriet, 

mens kunden selv afregner med underleverandørerne.  

Vi kan også tilbyde en løsning, hvor vi kører hele bygge-

riet i hovedentreprise, og så skal kunden kun afregne med 

os for hele entreprisen.

Tandlægehus i Ørsted

NybyggErI 
 Og ENTrEPrISEr

Parcelhus i Ørum



Plougmann Auto i FannerupPostdistributionscenter i Hornslet

Svinestald i Skindbjerg

Se hvad vi kan gøre for dig på nord-ad.dk
Vi skaber værdi gennem relationer

omkostningsfrit
præsentationsmateriale

Brug for?



Jensens Bøfhus i Tilst 

Kvægstald i Hammelev

Industrihal i Hornslet

Tømrerfirmaet Henrik Hedeager har stor erfaring med 

landbrugs- og industribyggeri. Vi tænker altid den dag-

lige produktion ind i byggeriet. 

Landbrug – i harmoni 

Vi kigger på den planlagte driftsform og herudfra be-

stemmes dimensionering, indretning, klima m.m. Vi tæn-

ker funktionalitet, dyreetik og tilpasning til miljø og om-

givelser ind i hver en opgave. 

Industri – solid opførelse til tiden  

Industribyggeri har mange tekniske og bygningsmæssige 

krav. Vi holder os ajour inden for områder såsom arbejds-

miljø, handicapforanstaltninger, energi- og brandkrav. 

Værksted og garageanlæg i Voer

LaNdbrugS- Og   
 INduSTrIbyggErI

To kvægstalde i Syvveje
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