Præcis kommunikation og leverancer til tiden
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Næstved Flisecenter har i over 30 år

leverance, kan jeg stole på, at den kom-

Beboerne havde mulighed for at vælge

totalrenovering af boligblokkene på Ga-

så vi kan holde tidsplanerne for

været leverandør til entreprenørvirk-

mer i det rigtige antal, til rette tid og på

mellem fem forskellige vægfliser og fire

dekærsvej i Valby. Også her var Flise-

byggeriet, siger byggeleder Henri

somheden Enemærke & Petersen

rette sted. Det er faktisk meget enkelt.

slags gulvfliser til deres badeværelser.

centret faktureringspartner på klæb- og

Hansen.

Jeg ringer bare og siger, hvad vi skal
bruge af materialer, siger Henri Hansen.

ansvarlige for murerdelen på renovering

fugeprodukter fra Mira.
75 badeværelser i Frederikssund
Næstved Flisecenter har leveret væg-

I alt bliver syv forskellige typer badevæ-

af beboelsesejendomme. Næstved Fli-

176 badeværelser i Roskilde

og gulvfliser til renoveringen af 75 bade-

relser renoveret, og beboerne har selv

secenter har leveret fliser til vægge og

Fra 2009 til 2011 har Næstved Flise-

værelser i Boligselskabet Rosenvænget

kunnet vælge mellem to typer gulvfliser

gulve i badeværelser med tilhørende

center leveret alle fliser til vægge og

i Frederikssund, hvor E&P stod for total-

og to typer vægfliser.

klæb- og fugeprodukter til adskillige af

gulve til renovering af 176 badeværel-
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Desuden har Flisecentret været fakture-
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projekterne. Her oplever jeg en god

kommunikation med medarbejderne. Vi

fra Mira.

væg- og gulvfliser til badeværelserne i

kontakt og dialog, og jeg får altid leveret
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den lovede levering, får jeg straks besked, så jeg kan disponere herefter. Det
er vigtigt for os at kunne stole på vores
leverandører, så vi kan holde tidsplanerne for byggeriet, siger Henri Hansen.

Næstved Flisecenter har leveret
væg- og gulvfliser til renoveringen
af 75 badeværelser i Boligselskabet
Rosenvænget i Frederikssund.

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