Ring til os på

70701531
Tag Ingeman Fischer
med på rejsen som jeres
bygherrerådgiver

Vi er glade for vores kunder
og roserne i vores anmeldelser

Hos Ingeman Fischer hjælper vi
private og professionelle trygt igennem
alle typer af bygge- og boligprojekter

Hurtig og effektiv

God, professionel rådgivning

Kompetent og grundige

Hurtig, effektiv, troværdig men frem
for alt professionelle. Betyder alt for
din største investering - boligen!

Der blev taget god tid til gennemgang af hele huset og svaret på alle
spørgsmål vi havde. En meget kompetent og troværdig vejledning, samt
estimat på omfang af forbedringer!

Professionelle, venlige og gode til
at oversætte fra fagsprog til lægmand. Meget grundige og og kyndige
i deres gennemgang af hus samt
tilstandsrapport - klar anbefaling
herfra!

Peter Clemmensen

Arkitektarbejde
Bygherrerådgivning
Køberrådgivning
Bygningsvurdering

Linda Vestergaard
Anne Sidenius
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Sidder du i bestyrelsen for en boligforening, og planlægger I
kommende bygge og renoveringsprojekter? Så lad os hjælpe
jer med en byggeteknisk vurdering af tilstanden på jeres forening.
Hos Ingeman Fischer er vi vant til at hjælpe boligforeninger i alle
aspekter af byggeriet, lige fra tilstandsvurderinger, bygningsrapporter
til totalrådgivning indenfor byggeprojekter.

Kontakt os for en
uforpligtende snak
Ring til os på

70701531
Vi kommer gerne til
møde hos jer

Vi kan være behjælpelige med

Vi er ikke så firkantede
Hos Ingeman Fischer er hverdagen aldrig kedelig.
Vi er et team af ingeniører, arkitekter og
konstruktører med mange års erfaring på byggeog boligområdet samt stor ekspertise på vores felt.
Med alle kompetencer under samme tag udgør vi et
dynamisk og fleksibelt team, der drives af en fælles
begejstring for vores fag og af det fælles fokus:
Vi vil dig det bedste!

Vi agerer fair overfor vores kunder, relationer og
omverden. Vi værner om vores uvildighed og tager
initiativ til konstruktiv dialog. Vores loyalitet ligger i
at skabe de bedste vilkår for at opnå de aftalte
resultater til værdi for bygherren.

Tilsyn og koordinering

Statiske beregninger

Myndighedsprojekt

Vi udfører fagtilsyn og kvalitetskontrol og
sikrer at byggeriet bliver udført korrekt
jævnfør anvisninger.

Vi vurderer dit byggeprojekts bæreevne
og ydeevne og sikrer, at det overholder
norm- og lovkrav hos myndighederne.

Vi hjælper til en hurtigere ansøgningsproces hos kommunen i forbindelse med
renovering, nybyg og bevaringsværdige
bygninger.

Arkitektarbejde

Totalrådgivning

Bygherrerådgivning

Vi hjælper med arkitektmæssig sparring,
visualisering af dine ideer, skitseforslag
og 3D visualisering.

Vi har en bred vifte af kompetencer
inden for alle byggeriets aspekter og kan
rådgive i alle faserne af byggeprojektet
og sikre kvalitet og proces.

Vi har stor erfaring med udbud, licitation
og byggeriet og kan rådgive igennem
hele forløbet med fokus på budget, tidsplan og byggestyring.

Vi har fokus på kunden, detaljen og det gode
håndværk. Vores kultur bygger på tre grund
læggende værdier: nærvær, værdiskabelse og
uvildighed.

”

I boligforeningens bestyrelse havde vi brug for en gennemgang
af huset fra kælder til kvist – og en prioriteringsplan, vi kunne
arbejde efter. Den har vi nu fået, og jeg vil klart anbefale andre
boligforeninger at bruge Ingeman Fischer til bygningsrapporter.
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Bestyrelsesformand Jørgen Schlosser, AB Garvergaarden

”
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