Hansen & Larsen
fejrer 50-års jubilæum

Halvvejs mod
de hundrede
Tænk engang. I 2018 har Hansen
& Larsen rundet et skarpt hjørne.
Der er gået 50 år, siden de to venner Niels Karl Hansen og Holger
Larsen stiftede virksomheden på
et solidt grundlag af vestjysk viljestyrke, stærke faglige kompetencer
og ordholdenhed.

Siden 1968 er der løbet en del cement gennem cementblanderen.
Men kerneværdierne er stadig de
samme. De har vist sig at være
langtidsholdbare for Hansen &
Larsen og har båret virksomheden
gennem tidernes gunst og ugunst.
Historien om Hansen & Larsen
er en udviklingshistorie, hvor der
gradvist er lagt sten på sten. Vi er
vokset i takt med opgaverne, vores
faglige kompetencer er udvidet
og i dag tæller Hansen & Larsen
næsten hundrede dedikerede
medarbejdere. Mange med egne
jubilæer i virksomheden.

Dorte Meldgaard
Privat
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Karsten Larsen
Landbrug

Brian Meldgaard
Erhverv

Hos Hansen & Larsen er vi stolte af
at blive valgt som samarbejdspartner på byggerier inden for privat,
erhverv, landbrug og støbning af
fundamenter. Vi er vores ansvar
bevidst, og sørger løbende for at
uddanne nye lærlinge inden for
betonstøbning, vvs samt tømrerog murerområdet.
Vi ser lyst på fremtiden. Vi har
allerede taget hul på de næste 50
år, og ser frem til at løse endnu
ﬂere spændende og sikkert også
komplekse byggeprojekter. Få en
smagsprøve på nogle af vores
aktuelle løsninger i denne jubilæumsbrochure – og læs seneste nyt
på www.hansenlarsen.dk

Vi bygger på

nærhedsprincippet

Hos Hansen & Larsen tager vi hånd om dit byggeprojekt fra start til
slut. Vi har en meget stor nærhed til projektet og følger det tæt fra
de første skitser til det færdige resultat. Vi lægger vægt på en åben
dialog, og kommer gerne med forslag til forbedringer undervejs i
forløbet – og de nye ideer bliver naturligvis diskuteret og godkendt af
dig, inden vi udfører dem i praksis. Nærhed er effektiv projektstyring
af erfarne fagfolk, der har indsigt i hele processen og kender forløbet
til mindste detalje – derfor har du altid den samme projektleder hos
Hansen & Larsen. Sidst, men ikke mindst: Takket være vores størrelse
og smidige bemanding kan vi rykke ud med meget kort varsel i det
vestjyske nærområde – og byggeprojekter længere væk håndterer vi
naturligvis med samme indlevelse.
Vores opgaver indenfor privatbyggeri omfatter:
• Nybyggerier
• Renoveringsopgaver
• Tilbygninger
• VVS opgaver

Ethvert

byggeri bygger på tillid
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Privat

projekter
med indbygget tryghed

NYBYGGET VILLA
I SKJERN MED
ELEGANCE OG STIL

Private

Ingen opgave er for stor. Ingen er for lille. Hos Hansen & Larsen
har vi gennemført utallige projekter til private – uanset om det
gælder den nye drømmevilla, en renovering af en eksisterende
bolig eller for den sags skyld at udskifte en hoveddør. Nøgleordene er tillid, tryghed, stabilitet og sikkerhed for, at projektet
bliver overholdt til punkt og prikke. Vi har ført boligdrømme ud i
livet siden 1968 og skabt fornyet livskvalitet for ﬂere generationer
af familier – altid med fokus på overholdelse af aftaler, effektivitet,
ﬂeksibilitet og byggeteknisk kvalitet i særklasse.
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Dagligdagen med de

gode oplevelser

Privat

Vores opgaver inden for
privatbyggeri omfatter:
• Nybyggerier
• Renoveringsopgaver
• Tilbygninger
• VVS opgaver

RENOVERING OG
TILBYGNING TIL
KLASSISK BYHUS
I SKJERN

Ikke bare et hus men et

NYBYGGERI I DEJBJERG
MED FUNKTIONALITET I TOP

samlingspunkt for mange gode oplevelser
Sum dolorep eressime consequodi dolluptat int min recest ipsam aut odipsusamus
dolor adicilique volupti res eos reriam, quid
que ipsundi caerferferae assersp ictatus,
imilignient ducillat quae cor re, im velit, tem
quid est, non re nemquis dolorum et lautatur,
Hver
dag byder på

volendipist ped minus molor rectotatate

livskvalitet i de rette rammer
volupis et etQuianient,
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Erhverv

arbejde til dansk
erhvervsliv

Kontorbyggeri med

Færdigt

nytænkning

Det er resultaterne, der tæller. Sådan lyder det ofte i erhvervslivet. Når vi siger det, er det fordi Hansen &
Larsen udelukkende vil bedømmes på resultaterne og de mange spændende erhvervsbyggerier, som vi
har udført gennem mange årtier. Vi er stolte af at bidrage til væksten i samfundet og beærede over, at have
haft muligheden for at skabe bygningsmæssig fornyelse i mange brancher. Som erfaren sparringspartner
går vi dybt ind i projekterne fra skitse til færdigt byggeri, og kender alt til de udfordringer, der kan opstå
undervejs. Dem løser vi i et tæt og forpligtende samarbejde med kunden – uanset om det gælder en
mindre renoveringsopgave, en ombygning af eksisterende erhvervsbyggeri eller den store totalentreprise.

OMBYGGET
DETAILBUTIK
I SKJERN

NYBYGGET INNOVATIONSHUS I SKJERN

Vores opgaver inden for
erhvervsbyggeri omfatter:
Industri og service
• Produktionshaller / værksteder
• Alle typer betonkonstruktioner,
bl.a. maskinfundamenter
• Vindmøllefundamenter
• Kontorbygninger
• Facaderenovering
• Alle typer ombygninger
Butik og byfornyelse
• Butikscentre
• Samlede byfornyelsesprojekter
• Totalrenovering
• Facaderenovering med
specialdesign
• Tilbageførelse af oprindelige
facadedesign
Andet
• Kulturcentre
• Handicapboliger
• Ældreboliger
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Erhverv

NYBYGGEDE
PRODUKTIONSLOKALER
TIL STAUNING WHISKY

NYBYGGET
VANDBEHANDLINGSANLÆG
TIL AQUATARIUM
I LAMBÆK, RINGKØBING

Ikke bare et hus men et

samlingspunkt for mange gode oplevelser
Sum dolorep eressime consequodi dolluptat int min recest ipsam aut odipsusamus
dolor adicilique volupti res eos reriam, quid
que ipsundi caerferferae assersp ictatus,
imilignient ducillat quae cor re, im velit, tem
quid est, non re nemquis dolorum et lautatur,
volendipist ped minus molor rectotatate
volupis et etQuianient,
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Velfærd

skaber
for dyr og mennesker

Landbrug

vækst

Vores opgaver inden for
landbrugsbyggeri omfatter:
• Kostalde
• Svinestalde
• Specialstalde
• Haller
• Gylletanke

staldtips
med i projektet
Få et par

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række
byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på
en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og
gylletanke. Vores mangeårige erfaring gør det muligt at levere
et kvaliﬁceret modspil til den moderne og visionære landmand,
der ønsker at udvikle bedriften. Vi er med i hele processen fra
de første skitser, over den byggetekniske udførelse og til det
færdige byggeri. Vores kompetencer rækker fra den mindre
renoveringsopgave til det helt store staldbyggeri på ﬂere tusinde
kvadratmeter – og naturligvis er der indbygget både dyrevelfærd
og menneskevelfærd i den færdige løsning.

NYBYGGET
LØSDRIFTSTALD
I STAUNING

NYBYGGET VELFÆRDSSTALD I VELLING
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Landbrug

Vi etablerer de

NYBYGGET
FARESTALD
I VIBORG

Ikke bare et hus men et

samlingspunkt for mange gode oplevelser

bedste rammer

UDVIDELSE AF
LØSDRIFTSSTALD
I ØSTBIRK

Sum dolorep eressime consequodi dolluptat int min recest ipsam aut odipsusamus
dolor adicilique volupti res eos reriam, quid
que ipsundi caerferferae assersp ictatus,
imilignient ducillat quae cor re, im velit, tem
quid est, non re nemquis dolorum et lautatur,
volendipist ped minus molor rectotatate
volupis et etQuianient,
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Privat

Erhverv

Landbrug

Vidste du...?
• Hansen & Larsen har gennem årene opført utallige nybyggerier
og renoveringsopgaver for private kunder i det vestjyske – lige fra
klassiske villaer til utraditionelle projekter med store håndværksmæssige udfordringer.
• Hansen & Larsen er erhvervslivets sparringspartner, og står bag
en række spændende byggeprojekter inden for industri, service,
detailhandel, kulturcentre og meget mere.
• Hansen & Larsen har gennemført en lang række byggeprojekter i
dansk landbrug og har særlige kompetencer inden for svinestalde,
kostalde, specialstalde, haller og gylletanke.

Kontakt os

Hansen & Larsen A/S
Nystedvej 2, Dejbjerg
6900 Skjern
Tlf. 97 34 16 00
Fax 97 34 15 79
info@hansenlarsen.dk
www.hansenlarsen.dk

