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Vi er autoriseret Ford forhandler og har altid et stort udvalg
i både nye og brugte biler.

9782 1170

Vi er et team bestående af 16 topmotiverede medarbejdere,
som står klar til at tage sig af dig og din bil.
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mail@lemvigmurerforretning.dk
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Kvalitetsbyggeri

Ta’ ikke fejl – byg med Lind i tegl

Lemvig Murerforretning I/S kan udføre følgende:

Vi er et velrenommeret murerfirma, der har haft hjemme i Lemvig siden

• Totalentreprise – alt i murer- og tømrerarbejde

1962, hvor Frede Lind gik ind i virksomheden som anden generation af Lind-

• Alt inden for nybyggeri

familien. Frede er stadig aktiv på byggepladserne, og Tue, tredje generation,

• Omforandring

trådte ind i firmaet 1. april 2001. Flere af vores kunder er fulgt med os gen-

• Tilbygninger

nem tre generationer, hvilket vi er meget stolte af.

• Facaderenoveringer
• Kloakarbejde

Projekter af alle slags – vi er klar!

• Staldbyggeri

Vi laver selv alt murer-, tømrer- og snedkerarbejde, og gennem årene har vi

• Italienske idéer til badeværelser

blandt andet stået for parcelhuse, etagebyggeri, administrationsbygninger,

• Fliser på gulv og vægge udføres

lagerhaller, landbrugsbygninger, sommer- og fritidshuse, bygningsrenoverin-

• Badeværelser

ger i gammel stil, til- og ombygninger, kloakprojektering, byggemodning og

• Tagrenoveringer

hovedentrepriser ved såvel store som små byggerier.

• Tømrer- og snedkerarbejde
• Udvendig flisebelægning

Et stærkt samarbejde

• Al udskæring i beton og mursten udføres med kædesav

Ved at samarbejde med os får I en partner, der er til at snakke med og som

• Og meget, meget mere…

sammen med jer kan planlægge og tegne det byggeri, I har tænkt på. Alle
medarbejdere er dygtige, veluddannede og effektive, og vores samarbejds-

Kontakt os for en uforpligtende samtale om jeres byggeprojekt

partnere mht. smede- og elektrikerarbejde er stærke, lokale virksomheder,

Frede Lind kan kontaktes på tlf.: 4027 1442

som til fulde lever op til vore krav.

Tue Lind kan kontaktes på tlf.: 2238 4177

”

Rita og Gerhardt Mikkelsen:
»Lemvig Murerforretning har lavet badeværelse, baggang og lagt
fliser i vores vaskerum. Alt blev raget ned og bygget op igen, og mens
badeværelset blev lavet, stillede Tue en skurvogn ud til os til bad og
toilet. Samarbejdet var rigtig godt, og vi diskuterede mange løsninger,
før vi fandt den helt rigtige til os. Tue var rigtig god til at lytte til vores
særlige ønsker, og det er blevet et rigtig flot badeværelse, der passer
godt ind i vores hus fra århundredeskiftet. Alt i alt et dejligt byggeri,
som vi er meget glade for!«

Vi er medlem af:

www.
lemvigmurer
forretning.dk
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