En leverandør der lever op til høje krav om kvalitet
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Lind og Risør
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- Folk ønsker individuelle løsninger i dag. Nogle skal opføre deres
første bolig, mens andre går efter
eksklusive huse langs kysten,
siger Christian Schulze.

Lind & Risør er et fullservice arkitekt- og byggefirma og et af landets
største inden for individuelt byggeri
af enfamiliehuse. Virksomheden har
ca. 250 faste medarbejdere, hvoraf
de 160 er håndværkere. Lind & Risør
samarbejder med en nøje udvalgt
skare af underleverandører, som har
bevist, at de kan leve op til firmaets
høje kvalitetskrav.
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