
A L T  I  T I L B Y G N I N G E R  O G
R E N O V E R I N G E R

Kontakt os
Ibsen Byg & Design

Kirsten Piils vej 9, 7100 Vejle 
 

 info@ibsenbygogdesign.dk
www.ibsenbygogdesign.dk

 20 35 36 78
CVR: 36718706

 

 

VIL DU

BYGGE TIL?

I vores tilbygning har vi fået lavet to værelser, et badeværelse og
en gang.
Lige fra første møde har vi følt os trygge og godt tilpas.
Vi har haft et fantastisk samarbejde med mange gode dialoger
undervejs, og det har været en fornøjelse at have Henrik Ibsen og
hans team i huset.
Han har udfordret nogle af de beslutninger vi havde taget, og det
er der kommet super gode løsninger ud af, som vi ikke selv var
kommet frem til. 
Han har blik for hvad der fungerer og ser godt ud.
Vi har ikke været i tvivl om, at det betyder meget for ham at
levere et ordenligt stykke arbejde.
Så vi kan helt klart anbefale Henrik Ibsen, og vi er da også igang
med at planlægge næste projekt med ham. 
Jeanette, Vejle, 2021
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O M  O S

IBSEN byg & design ApS er et
tømrer-/murer-/ og malerfirma, der
tilbyder alt inden for  små-, mellem- og
store opgaver samt total/hovedentreprise. 

Siden vores opstart i 2013 har vi udført
mere end 100 små og store opgaver i hele 
Trekantområdet. 
Vi sætter en ære i at være i tæt dialog med
dig i hele forløbet. 
Og vi er først tilfredse, når du er. 

H E R  H J Æ L P E R
V I  D I G  I  M Å L

TILBYGNINGER
Er børnene blevet større?
Mangler du mere plads til din store familie? 
Plads at boltre sig på? Separat forældreafdeling, eller
noget helt tredje?
Lad os hjælpe dig med at gøre dine tanker til
virkelighed.
Vi lytter, tegner og bygger.
Tilbygninger kan mures eller bygges i træ.

Skitsen og huset på billederne er fra 2021. 

RENOVERINGER
Smukke huse skal ikke rives ned, selvom de ikke er
nye længere. 
Det ligger i tiden at genbruge.
Lad os hjælpe dig med at opdatere dit hjem, så det
fremstår mere moderne og mere funktionelt.
Vi gør alt i renoveringer. 

BADEVÆRELSER -
KØKKENER
Et nyt køkken, et nyt bad? Vi har mere end 8 års
erfaring med at bygge husets vigtigste rum. 
Find inspiration på 
www.ibsenbygogdesign.dk og spørg os om hjælp.

FRA PLAN TIL VIRKELIGHED


