NYBYG, UDBYGNING, OMBYG, RENOVERING, KØKKENER
OG INVENTAR
Enslev Tømrer & Snedkerforretning blev etableret i 1963.
Indehaver John Enslev og et team af loyale og erfarne
medarbejdere i såvel tømrer som snedkerafdelingen er
således begunstiget af et enormt erfaringsgrundlag.

Enslev Tømrer & Snedkerforretning er som overskriften
antyder en alsidig tømrer og snedker virksomhed, der
forestår små som store opgaver for private, offentlige institutioner, forsikringsselskaber, boligselskaber og arkitekter.

ENSLEV
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TOTALENTREPRISE

Totalrenovering på Vestre skole, Odense.

Vi udfører også samlede
entrepriseopgaver i samarbejde
med gode erfarne kolleger.
Så uanset opgavens omfang,
står vi altid parat til en snak om
dine behov og ønsker.
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Håndværk med præcision,
omtanke og respekt

BYG OG RENOVERING

ENSLEV

Gavl isolering af boligblok i Hjallese.

Portal renovering hos boligforening.

Restaurering og renovering udført på taghanebånd og
spir ved hus i Troense.

KØKKEN

INVENTAR

Unikke og
bæredygtige
løsninger

til butikker,
institutioner
og messer
Udtrykket fra tanke til
handling dækker meget
præcist den måde vi arbejder
på i vores inventar afdeling.
Kundernes ønsker til forbedring, etablering eller blot
fornyelse af butiksindretningen, messestanden
eller indretningen i institutionen præsenteres ofte i tanker
eller med sparsomme notater og streger og vi anser
det derfor som vores fornemste opgave, at kunne
omsætte sådanne idéer til
gode bæredygtige løsninger.

Tagudskiftning og renovering af boligbyggeri
på Jacob Hansens Vej, Odense.

Vores styrke ligger i
vores håndværksmæssige kompetencer og i
samarbejde med dygtige og kreative arkitekter
leverer vi individuelle og
funktionelle køkkener af
meget høj kvalitet.

Herretøjskæde MEN
gulv og inventar lavet
efter mål og specielle
ønsker hos kunden.

Vi udvælger materialerne
med respekt og omtanke
for miljøet og lægger
særlig vægt på præcision
og ærlighed ved aflevering
af enhver opgave – stor
som lille.
Top moderne køkken
bygget for Ryberg Design

