
BYGGERI MED PERSPEKTIV



Fra 50 - 5.000 m2

- byggeri med
perspektiv

Bundgaard Byg er specialister i hal-

byggeri, og har de sidste 30 år stået 

i spidsen for næsten 2.000 byggerier 

over hele landet. Om det er et stort 

eller lille byggeri, håndteres det med 

samme engagement og faglighed.

Vi bygger hestestalde, ridehaller,

maskinhuse, industribygninger og er-

hvervsdomiciler, både som medbyg og 

totalbyg og vi leverer både standard-

løsninger og specialtegnede konstruk-

tioner, alt efter behov.

Vi tilbyder rådgivning, både om prak-

tiske og økonomiske spørgsmål. Og i 

vores projekteringsafdeling hjælper vi 

gerne med byggetilladelser og kontakt 

til myndighederne.

I ethvert byggeri skal der tages hensyn 

til mange tekniske og bygningsmæs-

sige krav. Vores projekteringsafdeling 

er altid opdateret på nye regulativer, 

og har indgående kendskab til lovkrav 

omkring byggeri. 



Bundgaard Byg har et godt og tæt 

samarbejde med underentreprenører, 

underleverandører, håndværkere og 

bygherrer over hele landet, og det 

betyder, at vi kan skrue op og ned for 

kapaciteten efter behov.

Det er en optimal løsning, når res-

sourcerne kan flyttes fra landsdel til 

landsdel uden at gå på kompromis 

med tidsplaner og kvalitet.

Et Bundgaard byggeri er godt hånd-

værk med lang brugsværdi.



I vores verden
betyder udseende
meget

Når man bygger i landskabet har 

man et ansvar. Et byggeri skal gerne 

indpasses så æstetisk som muligt i 

forhold til omkringliggende bygninger, 

landskab, tilgang og miljø. Og så må 

det gerne være smukt.

Vi er gode sparringpartnere omkring 

byggeriets optimale placering og in-

spirerer gerne til udseende, placering, 

farver og funktionalitet. Vi rådgiver 

også om indretning, klima og minime-

ring af energiforbrug.



Se referencer og
løsninger på
bundgaardbyg.dk



Den personlige og direkte kontakt er 

vigtig. Ved totalentrepriser er der hos 

Bundgaard Byg een ansvarlig kon-

taktperson på hvert projekt, og det 

minimerer fejlagtig kommunikation 

og misforståelser. Det betyder også at 

der altid er realtime overblik over hvor 

i processen byggeriet er, og om der vil 

opstå variabler i tidsplaner og budget.

På vores byggepladser stilles skrappe 

krav til sikkerheden, og alle arbejds-

forhold overholder gældende lovgiv-

ning. Vi sætter også en ære i at holde 

byggepladserne ryddelige.

Det handler om 
engagement og 
faglighed

Alle medarbejdere hos Bundgaard Byg 

er faguddannede og har mange års 

erfaring med projektering, udvikling 

og rådgivning, og vi er stolte af det 

engagement og den ansvarlighed alle 

medarbejdere ligger i vores projekter.

Intet byggeri er ens. Forudsætningerne 

kan være vidt forskellige. Vi imødegår 

eventuelle udfordringer kreativt og in-

novativt, og vores byggerier er baseret 

på de mest moderne og miljørigtige 

løsninger.



Få et tilbud
der holder

Som med så mange andre produkter 

afspejler prisen, hvad man får og nogle 

gange på bekostning af kvalitet og

sikkerhed. Det er ikke et kompromis,

vi bygger på hos Bundgaard Byg. 

Et tilbud fra Bundgaard Byg er inklusiv 

ydelser, som nogle steder opkræves 

separat, eller som slet ikke er med i 

projektet. Vores beregninger bygger 

også altid på anvendelse af de bedste 

materialer og konstruktioner, i kombi-

nation med økonomisk jordforbindelse.

Vi gør vores bedste for at gøre et tilbud 

så enkelt og overskueligt som mu-

ligt, og vi tilbyder gerne at gennemgå 

specifikationer og beregninger ansigt 

til ansigt. Det er også ved denne gen-

nemgang, at et projekt kan tilrettes en 

eventuel alternativ økonomiløsning.



Se mere på bundgaardbyg.dk
eller kontakt os, hvis du

har brug for et godt byggeråd

Bundgaard Byg A/S
Danmarksvej 30 K
8660 Skanderborg

Tel. 86 52 56 44

info@bundgaardbyg.dk 
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