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Komplet byggerådgivning med speciale i store og  
mellemstore renoverings- og vedligeholdelsesprojekter  
i ejer, andels- og almennyttige boligforeninger. 

Vi er altid klar  
på en uforpligt- 

ende dialog

MMAKE  
Ingeniører  
og Bygnings- 
konstruktørerMMAKE er et byggeteknisk rådgivningsfirma med fokus på renovering af 

ejer-, andels- og almennyttige boligforeninger i Storkøbenhavn og omegn. 

Vores kerneydelse er byggerådgivning ved store og mellemstore renover-
ingsprojekter. Det omhandler blandt andet byfornyelse, energioptimering, 
klimasikring og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. 

Professionel  
byggerådgivning 
i øjenhøjde med 
kunden

Vi udskifter, renoverer og sikrer indenfor følgende kompetenceområder: 

• Tag
• Facade
• Vinduer
• Altaner

Kompetencer: 

Kvalitetsbevidst, ærlig og pålidelig

• Kloak 
• Fugtsikring, skybrudssikring og dræn
• Fællesarealer
• Ventilation, vand, varme og afløb 

Vi garanterer jer en tryg og professionel udførelse af jeres renoverings- 
projekt. Vi leverer kvalitet og kvalitetssikrer vores arbejde og de projekter 
som bliver udført på jeres ejendom. 

Sammen træffer vi de bedste beslutninger. Derfor kommunikerer vi tydeligt 
og fører en transparent dialog med vores kunder, så alle aspekter af projek-
tet overskueliggøres.

Vi er troværdige og påtager os kun projekter, som vi er kompetente til at 
løse. Vi giver altid vores mening til kende og behandler vores kunders  
ejendom og økonomi med respekt. 



AB Åhjørnet 
AB Åhjørnet er en andelsboligforening 
beliggende på Nørrebro med 22 lejlig- 
heder. Her er foretaget en gennemgrib- 
ende renovering af vinduer, faldstammer 
og brugsvandsinstallationer. Vinduerne 
er skiftet til koblede trævinduer, monteret 
med lydruder for at reducere støjen fra 
Jagtvej. Derudover blev der udført en 
fugtsikring af hele ejendommen. Projektet 
fik støtte af “Støjpuljen” fra Københavns 
Kommune. 

Udvalgte projekter 
AB Valdemarsgade
Hos AB Valdemarsgade har vi udskiftet 
ejendommens tag og vinduer for 20 
lejligheder. Vi har lagt et nyt naturskifertag 
med fast undertag og alle kviste fik ny 
zinkbeklædning. Vinduerne blev skiftet til 
3-lags trævinduer til gaden og 3-lags træ/
alu-vinduer til gården. Vinduerne er ener-
giruder, som foruden energibesparelse
leverer optimal støjdæmpning. Derud- 
over blev der udført en gennemgribende
fugtsikring af ejendommen og sat nye
stålaltaner op i baggården.

AB Tagensbo 
AB Tagensbo rummer mere end 80+  
lejligheder. Her har vi udført en gennem- 
gribende renovering, hvor vi har lagt nyt 
tag på hele ejendommen, skiftet vinduer,  
istandsat opgangene og isat nye lejlig- 
hedsdøre samt hoveddøre. Derudover 
har vi lavet nye pulterrum i kælder og på 
loft. Projektet fik støtte af “Støjpuljen” fra 
Københavns Kommune. 

Fire forretnings- 
områder,  
én rådgiver 
Vores kompetencer er fordelt ud på vores fire forretningsområder 
- alle samlet under ét tag:

Klimaafdeling - skybrud, kloak og fugtsikring  
Vi rådgiver og guider jer sikkert i mål inden for kloak, dræn, fugt-  
og skybrudssikring. Hvad end jeres ejendom skal sikres mod skybrud, 
fugtskader eller problemer med kloaksystemet, så kan vi hjælpe jer. 

VVS afdeling - vand, varme, afløb og ventilation
Vi er specialister i rådgivning ved projektering og renovering af vand-, 
varme-, gas- og afløbsinstallationer samt ventilationsanlæg. Vores spids- 
kompetencer ligger inden for eksisterende bygninger og anlæg, men vi 
udfører også nybyggeri. 

Byggeafdeling - tag, vinduer og facader 
Vi har mange års erfaring med udskiftning, renovering 
og etablering af tag, facade, vinduer, altaner og 
fællesarealer. I samarbejde med boligforeningen, 
 kan vi hjælpe med at vurdere og analysere  
behovet for renoveringer eller udskiftninger 
inden for ovenstående områder.

Vedligeholdelsesplaner
Vores kernekompetence består i, at udvikle 
skræddersyede vedIigeholdelsesplaner, som 
giver overblik over fremtidige renoverings- 
projekter, og bidrager til at fremtidssikre  
ejendomme. Planen udvikles altid i øjenhøjde 
med boligforeningen, så både kunder og  
samarbejdspartnere kan afkode planen. 


