ALT UNDER ÉT TAG
Tømrerfirma Lars Printz A/S er en virksomhed
med egen murer- og blikkenslagerforretning.
Vi er specialiseret i bygningsrenovering,
ombygninger af liebhaver villaer,
renovering af tag og facade,
vinduesudskiftning mm.
både i hoved- og
fagentrepriser

Vi gør dine
byggeopgaver
til en succes
Der er mange penge at spare ved at arbejde

innovativt, gøre tingene rigtigt første gang og
følge op på alle detaljer. Det sætter vi en ære i
- og det værdsætter vores kunder os for.

Bygger på faglighed og kvalitet
Det er en stor tillidserklæring at overdrage din
byggeopgave til andre, og udførelsen af arbejdet er
et ansvar, vi tager meget seriøst hos Tømrerfirma
Lars Printz A/S.
Vores virksomhed bygger på tre grundpiller:
faglighed, troværdighed og kvalitet. Disse værdier
hænger nøje sammen og udgør en ledetråd i vores
daglige arbejde – og i vores medarbejderes mindset.
Vi gør meget ud af at tiltrække de rette medarbejdere med faglige kompetencer og ambitioner samt
en sund indstilling til samarbejde og service.

Disse kvaliteter videreudvikles løbende gennem
løsningen af krævende opgaver, kurser, interne seminarer, efteruddannelse etc. Derfor har vi i dag et
stærkt team af såvel erfarne håndværkere, dygtige
planlæggere og administratorer samt målrettede
lærlinge.

Samlet løsning med kun én kontakt
Tømrerfirma Lars Printz A/S udfører i dag mange
typer tømreropgaver samt hovedentrepriser med
andre faggrupper som underentreprenører.
Som navnet antyder, var tømreropgaverne vores
udgangspunkt ved etableringen i 2003.

Det viste sig imidlertid hurtigt, at såvel små som
større byggeprojekter løses bedst gennem en
stram styring og et tæt samarbejde mellem fagene.
Planlægning, opgaveoverdragelse, byggepladsledelse, ansvarsplacering osv. foregår langt mere
effektivt og uproblematisk, når alle trådene samles
ét sted. Det vil du også opleve, når du lader os
varetage dit næste byggeprojekt.
En aftale er en aftale, og den holder fra start til slut
– med et særdeles tilfredsstillende resultat såvel
kvalitetsmæssigt som økonomisk.

Dækker hele spektret af opgaver
Vores kunder er alle typer bygherrer fra private
personer og ejer-/andelsboligforeninger til virksomheder, kommuner samt andre offentlige
institutioner.
På de fleste større byggerier samarbejder vi med
rådgivende arkitekter og ingeniører, hvor vi gennem tiden har fået en række gode og faste samarbejdspartnere.
På de små sager sætter vi en stor ære i at rådgive
og vejlede bygherre ærligt, uvildigt og udførligt.

GAZELLEVIRKSOMHED
MED SOLID VÆKST
Tømrerfirma Lars Printz A/S

blev grundlagt i 2003 og var i starten

mest kendt som tagspecialist.

Denne kerneopgave er siden blevet

suppleret med fag- og hovedentrepriser

inden for alle former for renovering.

Fra en lille håndfuld til 52 medarbejdere

Stabilitet og faglig styrke

Lars Printz er uddannet tømrer og byggetekniker,
og fungerede fra 1995-2003 som byggeleder og
produktionschef i større håndværkervirksomheder
i Ringsted.

Lars Printz har lagt vægt på at samle en stærk
kerne af erfarne medarbejdere, som bidrager til at
bevare og udbygge virksomhedens faglige viden og
videregive den til de yngre svende og lærlinge.

Disse kompetencer og erfaringer gav en solid baggrund for stiftelsen af Tømrerfirmaet Lars Printz
A/S, der blev kåret som Gazellevirksomhed i 2007
med en vækst på 431,5% (vækst i omsætning/bruttoresultat fra 2003-2006) og udnævnt til kandidat
til Entrepreneur Of The Year i Ernst & Youngs
vækstkonkurrence samme år.

Alt efter sæson beskæftiger Tømrerfirmaet Lars
Printz A/S typisk op til 40-45 håndværkere og 8
administrative medarbejdere, heraf 5 byggeledere.
De 8 medarbejdere er ansat i Ringsted Murerforretning A/S og 6 medarbejdere i Ringsted
Blikkenslagerforretning A/S.

“

Ukompliceret samarbejde og håndværk helt i top
Det har på alle måder været let og ukompliceret at arbejde sammen med Lars Printz. Deres
folk er både effektive og professionelle, ligesom kvaliteten af deres håndværk ligger helt i top.
Desuden har de været gode til at orientere os om deres arbejde og imødekomme vores ønsker
hen ad vejen, så vi har følt os i gode hænder - og alle aftaler er blevet overholdt.
Formand Christian Nicholas Eversbusch, E/F Mathildevej 20
Nyt tag og delvis facaderenovering, Frederiksberg

“

Lars er blandt de bedste og hæderligste tømrermestrer
Jeg har altid fundet Lars’ og mit samarbejde meget konstruktivt. Især forhold omkring aftaler og
opfølgning er langt over middel i forhold til andre af vores faste samarbejdspartnere. Jeg anbefaler ofte
Lars Printz til andre.
Arkitekt Helene Bekker
Ombygning og istandsættelse af ca. 200m2 ældre herskabsvilla, Frederiksberg

“

Professionel og serviceminded indsats gennem hele byggeforløbet
Som rådgiver for A/B Hannovergade på Amager, havde jeg et godt og seriøst forløb med Tømrerfirmaet Lars
Printz A/S. Jeg oplevede, at der altid blev lyttet til forslag og kommentarer ift. tilretninger af projektet og af
byggetekniske forhold, som skulle løses undervejs. Helt overordnet var jeg som rådgiver glad for at arbejde
sammen med byggelederen, som leverede en professionel og serviceminded indsats hele vejen gennem byggeforløbet. Den håndværksmæssige udførsel blev desuden leveret på et højt fagligt plan.
Rådgiver Emil Bo Christiansen, Bang & Beenfeldt A/S
Total udskiftning af ”Københavnertag” samt facaderenovering

ALLE TYPER & STØRRELSER
AF BYGGEOPGAVER
Tømrerfirma Lars Printz A/S tilbyder alle typer tømrerarbejde samt indvendig

istandsættelse og renoveringsopgaver. Vores entrepriser spænder fra mindre

renoveringsopgaver til større hovedentrepriser på op til 20 mio. kr.

ALLE FAG UNDER
SAMME TAG
PÅLIDELIG LEVERANDØR AF
HOVEDENTREPRISER

Vores kunder
•
•
•
•
•

Institutioner
Andels- og ejerboligforeninger
Erhverv og virksomheder
Liebhaveri
Private boliger

En hovedentreprise med Lars Printz A/S er kendetegnet ved troværdighed, varige kundeforhold og
respekt for alle involverede parter i samarbejdet.
Ved en hovedentreprise foretager vi meget af
produktionen selv, da vi både har fagligt dygtige
tømrere, murere og blikkenslagere i firmaet, men
de resterende entrepriser bliver udført af kompetente underentreprenører, som vi har et solidt
samarbejde med.

Det er vigtigt for os, at kunden bliver sat i fokus i
så omfattende en process, som en hovedentreprise er.
Vi tilstræber at gøre hele processen så ubesværet
for vores kunder som muligt, og vi prioriterer,
at der er en tillid og troværdighed kunden og os
imellem.
Vi gør meget ud af at afholde projektgennemgangsmøder og ugentlige planlægningsmøder for
at fastholde en god fremdrift samt inddrage alle i
byggeprocessen.
En hovedentreprise er et omfattende byggeprojekt,
hvor vi lægger vægt på høj kvalitet. Vi har derfor
en garanti om kvalitetssikring i alle vores byggeprojekter for at skabe den bedste tillid til vores
kunder.

Derfor udfører vi tilsyn efter behov i alle vores
hovedentrepriser, som inkluderer både fotografiske
registreringer og afrapporteringer omkring kvaliteten. Dette bliver foretaget både af håndværkersjak
og byggelederen. Vi tager os af byggeriet fra A-Z
 år vi laver en hovedentreprise styrer vi slagets
N
gang både med kontrakter, økonomi, tidsplan,
koordinering, byggeledelse samt samler alle fag
under vores paraply.
Derudover rådgiver og vejleder vi vores kunder, så
de opnår præcis de materialer, kvaliteter og resultater, som de ønsker.

certificeret
samarbejdspartner
Tømrerfirma Lars Printz A/S er certificeret
i en lang række ydelser, da det forpligter

at yde en god rådgivning og udføre en god

kvalitet i byggeprojekterne. Vi hjælper dig

hele vejen fra valg af materialer til færdigt
byggeprojekt.

Rheinzink certificering
- en garanti for
det bedste i zink
Bedre kvalitet, større sikkerhed, flottere løsninger.
 heinzink certificeringen er
R
en særlig ordning for de blikkenslagere og virksomheder, der i Danmark arbejder
med zink.
Dermed får du sikkerhed
for at vælge en håndværker
af et højt fagligt niveau – og
samtidig en garanti for at
dit design udføres upåklageligt.

Stå stærkere med en
Cembrit Mester

Tryg byggeproces med
en Certificeret
Monier Tagpartner

En certificeret Cembrit
Mester er opdateret om
den nyeste viden til at give
dig den bedste rådgivning
omkring Cembrits produkter.

Som Certificeret Monier
Tagpartner™ er vi en del af
et landsdækkende netværk
af uafhængige håndværkere,
som er specialuddannede til
at oplægge tag fra Monier.

•
•
•

Vi er professionelle og
erfarne håndværkere, som
ved, hvilke spørgsmål, som
helt naturligt dukker op, når
du skal vælge nyt tag.

•

Cembrit tag
Cembrit facade
Cembrit indvendig
beklædning
Cembrit byggeplader

Vi har mange års erfaring i
at hjælpe vores kunder med
alt fra at vælge og oplægge det korrekte undertag, til valg af tagsten og
det nødvendige tilbehør.

CBI Danmark +Partner
- et bæredygtigt
partnerskab
CBI Danmark +Partnerkonceptet er et eksklusivt
partnerskab, som arbejder
med og leverer til nybyggeri- og renoveringsprojekter, hvor energioptimering, livskvalitet og
totaløkonomi er nøgleelementerne i opgaven.
 om DBI Danmark +PartS
ner indgår vi kort sagt i en
fælles værdibaseret alliance
af virksomheder, som deler
visionen om at levere løsninger, der både kvalificerer
sig på at være økonomisk,
miljømæssigt og samfundsmæssigt bæredygtigt.

Certificeret Plastmo
Partner
- garanti for stor viden
Plastmo, der er ekspert i
vandhåndtering omkring
bygninger, har etableret et
uddannelsescenter, hvor
formålet er at uddanne
firmaets certificerede håndværkspartnere og opdatere
deres viden om Plastmos
tagrender, termo- og
trapeztage.
En certificeret Plastmo
Partner er anbefalet af
lokale trælaster og er
garanti for en håndværker
med et godt omdømme.

Håndværkergaranti

Vi er medlem af Dansk
Håndværk, hvilket betyder,
at privatkunder automatisk
er dækket af Håndværkergarantien i op til 10 år.
Formålet med vores medlemskab af garantiordningen er at skabe et tillidsfuldt forhold mellem os og
vores kunder.
Garantiordningen fungerer
som et sikkerhedsnet for
vores privatkunder, hvis
uheldet imod forventning
skulle være ude.

MURERARBEJDE
I HØJ KVALITET
Hos Ringsted Murerforretning A/S lægger vi stor
vægt på at have fagligt stærke murere, der hver
dag leverer højt kvalitetsarbejde. Vi arbejder med
stor integritet og sætter pris på lange kundeforhold.
 i udfører mange former for murerarbejde både
V
for private og erhverv. Vores primære arbejdsområder dækker over facader, tag, ombygninger,
køkken og badeværelser.
Meget af vores arbejde udfører vi i samarbejde
med firmaets tømrere og blikkenslagere. Derved
bliver mange af vores projekter udført i egenproduktion.

Vores murerarbejde handler i høj grad om de
små detaljer, da det er dem der skaber den flotte
helhed. Eksempelvis har vi igennem årene udført
betydeligt facadearbejde på gamle bindingsværkshuse, hvor vi har fået husene til at fremstå som
nye, men stadig med de charmerende detaljer.
Vi går meget op i perfekt detaljearbejde, og derfor
kan du stole på, at vores håndværk er udført grundigt, i høj kvalitet og med sans for finesse.

blikarbejde
en fryd for øjet
Hos Ringsted Blikkenslagerforretning A/S har vi
faglærte blikkenslagere, der udfører håndværksmæssige kvalitetsarbejder i skifer, kobber og
zink for både private og erhverv. Vi er Rheinzink
certificerede, hvilket betyder, at vores kunder kan
forvente en høj kvalitet.
Vores blikkenslagere udfører hele paletten af
udvendigt blikarbejde, såsom tagbeklædninger,
facadebeklædninger og specialopgaver, som inddækninger, kviste, skotrender, tagrender, nedløb
og profiler.
 i har stor fokus på funktion og æstetik i vores
V
udvendige blikarbejde. Bygningen skal nemlig
være en fryd for øjet samtidig med, at det ydre er
exceptionelt beskyttet mod vejr, vand og vind.

Derfor bidrager vores blikarbejde med en eksklusiv
og gennemtænkt helhed til din bygning.
Vi kan levere alle profiler i standardmål til henholdsvis privatboliger eller erhvervsbygninger.
Desuden kan Ringsted Blikkenslagerforretning A/S
skræddersy alle profiler efter specialmål på eget
værksted.
Ringsted Blikkenslagerforretning A/S lægger stor
vægt på, at vores kunder er tilfredse med den
ydelse, de får hos os. Derfor rådgiver vi grundigt
om de forskellige bæredygtige og vedligeholdelsesfrie materialer, der kan benyttes til den enkelte
opgave.
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