VARDE GYMNASIUM (MULTIHAL)

KVALITET I FØRSTE RÆKKE

MERE END 30 ÅRS
ERFARING MED
ALT INDEN FOR
MURERARBEJDE
Ries og Pedersen Varde ApS er et murerfirma i Varde, som tilbyder alt i murerarbejde inden for nybyg,
jord og beton samt renoveringer. Desuden kan vi
udføre mindre maler- og tømreropgaver.
Vi beskæftiger omkring 35 jord-betonarbejdere,
murere og arbejdsmænd. Vi har altid haft fokus på
at være dygtige til at ansætte medarbejdere med de
rette kompetencer, så vi kan sikre, at kvaliteten af
vores arbejde opfylder de høje krav, vi har i firmaet.

VI UDFØRER OPGAVER BASERET PÅ STOR
FAGLIG VIDEN
Gennem årene har vi udført større og mindre
opgaver for såvel private bygherrer som for boligforeninger, erhvervsvirksomheder, kommuner og
region – både som total-, hoved- og fagentreprenør.
De senere år har vi udført mange forskellige opgaver, hvilket har givet os en stor faglig viden inden for
blandt andet nybyggeri, renovering, ombygning m.v.

ORGANISATIONEN
Ries og Pedersen Varde ApS blev grundlagt i 1986
af murermestrene Victor Pedersen og Poul Ries.
Firmaet drives således i dag af Victor Pedersen og
Michael Hansen med Hans Lautrup Andersen, der
kom til i 2013, som direktør. Victor og Michael deltager begge i den daglige drift.

RENOVERING AF
BADEVÆRELSER
Vi udfører årligt mange badeværelsesrenoveringer for boligforeninger, og vi
har stor erfaring i at arbejde i beboede
lejligheder med hensyn til at begrænse
støj og støvgener mv. Vi udfører med stor
omhyggelighed flise- og klinkearbejde og
kender alle facetter og variationer, som
findes inden for vådrum.

TING- OG ARRESTHUSET I ESBJERG
Vi har i 2012/2013 gennemført en større renovering af det gamle Ting- og Arresthus
i Esbjerg. Renoveringen omfattede bl.a.:
• Ophugning af gammelt kældergulv og støbning af nye terrændæk.
• Ophugning af afretningslag på eksisterende cementgulv og lægning af ny
terazzo.
• Nedrivning af murværk og opmuring af nyt samt reetablering af murværk.
• Nedrivning og genetablering af puds på indvendige vægge og lofter.
• Afrensning og kalkning på alle vægoverflader.

PRIVATBOLIG I ALSLEV
Vi var totalentreprenør på huset
på Marsvej i Alslev. Huset er
på 160 m2 med garage og flot
gårdmiljø.

MULTIHAL VARDE
GYMNASIUM
Vi var totalentreprenør på nyopført multihal med tilhørende
omklædningsrum med badefaciliteter, rekvisitrum, elevator
samt depotrum. Areal er 1800
m2. Hallen spiller sammen med
det eksisterende gymnasium og
landskabet omkring det.

Enghavevej 5
6800 Varde
T: 75 22 49 62
E: info@riesogpedersen.dk
W: www.riesogpedersen.dk

ENTREPRENØRFIRMAET

Din lokale elinstallatør til service og
vedligehold af alle installationer og hvidevarer

Tlf.: 75 22 24 11• www.teknikgruppen.dk

Ortenvej 81 · 6800 Varde
Telefon 75 22 39 98

www.schantz.dk

STARK Esbjerg og STARK Varde

12472 • www.jsdanmark.dk

Kvalitet
til tiden

