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Tjek os ud her

- Vi sikrer succesfuldt byggeri

Små skader = små reparationer
Store skader = store projekter
HUJ tilbyder periodevise eftersyn - typisk en gang 
om året - med rådgivning om, hvilke opgaver der 
fagligt og synsmæssigt bør håndteres umiddelbart, 
og hvilke der kan vente uden følgeskader.
Det er vigtigt, at der gribes ind, inden skaderne 
udvikler sig og bliver til egentlige projekter.

Respekt for det visuelle indtryk
Projektet gennemføres i løbende dialog med byg-
herren og planlægges nøje af hensyn til aktiviteter 
og arrangementer på ejendommen. Der kan være 
dage, hvor det er hensigtsmæssigt, at der er ryd-
det ekstra meget op, og der ingen håndværkere er 
til stede. Det kalder vi for ”Fastlæggelse af visuel 
plan”.

Forventninger
Det er vigtigt på forhånd at afstemme forventnin-
gerne - ikke kun på det faglige niveau, men på 
hele projektoplevelsen. Derfor går vi frem efter en 
fast struktur, som hjælper til at sikre succesfuldt 
byggeri og en høj kundetilfredshed.

Intern afklaring
Vi holder naturligvis interne opstartsmøder om 
enhver opgave og sikrer, at alle medarbejdere 
kender til de gensidige forventninger. Det gælder 
både den håndværksmæssige udførelse og måde 
at tilrettelægge arbejdet på, så generne bliver 
mindst mulige for stedets brugere. 

Bæredygtig økonomi
For at få økonomien til at række så langt som 
muligt, hjælper vi gerne med alternative løsninger, 
der tager hensyn til det gamle håndværk - uden at 
gå på kompromis med resultatet.

Kontakt os gerne, vi er altid klar med råd, vejled-
ning og uforpligtende tilbud. Ingen opgave er for 
stor - eller for lille.

Kontakt os: HUJ A/S, Energivej 22, 8963 Auning
Tlf: 86483400, E-mail: huj@huj.dk
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HUJ A/S´ mission
HUJ sikrer succesfuldt byggeri 
gennem Exellent Lederskab og 
økonomisk bæredygtighed med 
passioneret fokus på unikke 
bygningsværker.

Vi i HUJ A/S har mange års erfaring inden for 
renovering og vedligeholdelse, hvilket gør, 
at vi kan sikre, at udførelsen af den valgte 
opgave bliver fremført i højeste kvalitet. Vi 
arbejder med omtanke og tager, så vidt det er 
muligt, hensyn til både beboere og omgivel-
serne omkring byggepladsen.

Vores team består blandt andet af egne struk-
tører, murere og tømrere/snedkere, som med 
mange års praktisk arbejde, kan udføre opga-
verne efter årelange håndværksmæssigetra-
ditioner, samtidig med, at vi hele tiden holder 
os ajour og derved udvikler nye materialer og 
metoder, som kan føres med ind i opgaven.

Vi udfører gerne hovedentrepriser, hvor vi 
varetager projektledelsen over alle hånd-
værksfagene. I hovedentrepriser samarbejder 
vi med dygtige og erfarne underentreprenø-
rer, der leverer den kvalitet og ordenhed, som 
HUJ A/S kan stå inde for. 

Der er meget at spare ved at energioptime-
re boligen. Ikke mindst sparer du miljøet for 
overbelastning af CO2, men også rent økono-
misk er der en gevinst. 
HUJ A/S har gennem mange år udført vedli-
geholdelses- og renovationsopgaver af både 
private boliger, boligblokke og facader af 
større format. 

Ud over, at vi gerne bidrager til energiopti-
mering af ældre boliger og boligblokke, gør vi 
os også i generel modernisering. Dette kan 
blandt andet ske i form af nyt badeværelse, 
køkken, mm., så der leves op til dagens stan-
darder. Ved at renovere de ældre boliger, så 
de lever op til nutidens energikrav, forbedres 
boligernes levetid samtidig med, at boligernes 
værdi enten bevares eller øges.

For at sikre lang levetid af bygningerne er 
det et must, at renoveringsarbejderne og 
vedligholdelse udføres korrekt af kompetente 
håndværkere, som har respekt for bygning-
erne, men også for den enkelte beboer, hvor 
opgaven skal udføres.
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