Troværdighed gennem 30 år
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Om Enemærke & Petersen a/s
Enemærke & Petersen a/s er en koncern, der også omfatter datterselskaberne Ringsted Entreprenørforretning
og E&P service.

ikke alle leverandører i branchen, der
formår det. Og skulle det ske, at der

konsulenter er fagligt dygtige, og at de

pludselig mangler et parti fliser på en

tilbyder rimelige priser. Derfor har Flise-

byggeplads, er Flisecentret altid klar

centret gennem årene leveret klinker,

med en hurtig ambulance-udrykning.

Virksomheden har solid erfaring som
hoved- og totalentreprenør suppleret
med specifikke kompetencer inden
for restaurerings- og servicearbejder.
E&P kan kan løse stort set alle former
for byggeopgaver med en høj grad
af egenproduktion og fastansatte
håndværkere som et grundlæggende
element.

fliser og natursten til mange af E&P’s

E&P sætter pris på, at
Næstved Flisecenter har
et stort sortiment og har
bredden til at levere både
til vægge og til gulve.

Inden for renoveringsarbejde er E&P
meget selvudførende. På nybygningsarbejde samarbejder virksomheden
med underentreprenører, som man
har god erfaring med fra tidligere
byggeopgaver.
E&P har mere end 500 medarbejdere.

NÆSTVED
FLISE
CENTER

Næstved Flisecenter

Telefon 55 72 13 12

Åbningstider

Åbningstid

Marinebuen 3

mail post@flisecenter.dk

Man.-tors. 7-17

1. lørdag i måneden 8-16

Øverup, 4700 Næstved

www.flisecenter.dk

Fre. 7-19, Lør. 8-14

1. søndag i måneden 10-14

Kühl+co · 11370 · marts 2015

Han peger på, at Næstved Flisecenters

