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Han nævner, at Flisecentret også er hurtige til at følge op på reklamationer. I en
konkret situation hos en kunde var der
farveforskelle i de lagte klinker. Næstved Flisecenter var hurtigt på banen og
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NÆSTVED
FLISE
CENTER

ren op fra Tyskland, så problemet hurtigt blev vurderet og løst til kundens
tilfredshed.
Om HME A/S
HME Byg & Entreprenør med hovedkontor i Aars/Hornum har siden
1975 været partner og leverandør af
fag-, hoved- og totalentrepriser, i både
Danmark og udlandet.
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- Vi har et godt samarbejde med Næstved Flisecenter. De
har en professionel
tilgang til tingene,
siger projektleder
Anders Andersen.

