Velsmurt byggeriforkælelse
Siden 1950
Maler- & Entreprenørfirmaet Bendt Barsdal A/S er et traditionsrigt
malerfirma i København, som siden 1950 har samlet de gæveste penselførere og
specialister i branchen, og i dag laver alle former for maler- og entreprenørarbejder –
alt fra storstilede renovationsprojekter såvel som maling i mindre private hjem.
Og så er vi blandt de mest velrenommerede i branchen.
”Vores malere modtager så ofte ros fra kunderne,
at det har smittet af på deres humør - og det kan
ses på din bygning.”

Maler- & Entreprenørfirmaet Bendt Barsdal A/S
Valby Langgade 221, 2500 Valby
Tlf. 36 70 26 20 – Fax 36 17 85 47
www.barsdal.dk
kontakt@barsdal.dk

”Et penselstrøg
af prisen, tak”

B

illig maling er dyrkøbt, sagde min far
altid til mig som
barn. I dag forstår jeg bedre
alvoren i hans budskab, end
da han stod foran mig i sine
hvid-plettede arbejdsbukser
med malerbøtten over
skulderen. Det var dengang,
der rigtig var malerdyder til.
I dag har jeg overtaget hans
firma, som er vokset med en
solid kundebase. Kunder,
hvor flere af dem først havde
forsøgt sig med den

”Dengang, der rigtig
var malerdyder til,
behandlede man alle
kunder godt. Ellers
ville hele nabolaget
hurtigt have hørt
om det.”
allerbilligste malersvend, der
efterlod sig lidt for mange
helligdage, så arbejdet skulle
gøres igen.
Nu er der gået over 60 år,
og vi tager stadig min fars
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malerdyder med på arbejde.
Hvert lag kræver vidt forskellige typer af maling og
beskyttelse i en bestemt
rækkefølge, førend din
overflade fremstår forbilledlig
farvestrålende og modstandsdygtig.
Og det er uden nogen
uventede ekstraregninger.
På den måde er du sikker
på, at få mere end bare et
penselstrøg af prisen.

Med malerbøtten over skulderen
siden 1950
Malerfirmaet blev grundlagt af Bendt Barsdal i 1950,
hvor arbejdet foregik i hvidplettede arbejdsbukser med
malerbøtten over skulderen og stigen under armen i
nabolaget. Siden er familieforetagendet blevet overtaget
af sønnen Finn Barsdal, der har været med til at sikre
malerdydernes overlevelse. I dag er kundebasen udvidet
til også at omfavne offentlige institutioner og store
virksomheder, og er velrenommeret blandt både egne
branchefolk, kunder og samarbejdspartnere.

Vores mission og værdier
•
•
•

Mission: Giver dit byggeri livsglæden tilbage
Vision: En forretning hvor kunderne vender
tilbage
Filosofi: Maling er mere end klattensmøreri og plattenslageri

Værdier
• Gamle dyder
Vi tager 50’ernes malertraditioner med på arbejde
• Ingen tra-lu-la-lej
Pensler er som tulipaner, og dine vægge er vort lærred
• Højt humør
Vi er de gladeste i branchen, og det kan ses på din bygning
• Faglig stolthed
Det bedste malerarbejde kræver bundsolide
entreprenøregenskaber

Hvad vi laver
Vi udfører alle former for maler- og
entreprenørarbejder, store som små, og i
mange tilfælde som hovedentreprenør,
som kvalitetssikrer at alle arbejder bliver
udført og kontrolleret af én instans.
Vi arbejder med både private og
erhvervskunder, og vores mål er altid at
have tilfredse kunder, som kommer igen,
og det er også derfor at virksomheden har
været i gang i mere end 60 år.
Virksomheden beskæftiger i dag en lang
række af specialister indenfor
malerrelateret arbejde.

Tip

Benyt
håndværkerfradraget og få op
til 15.000 pr.
person over 18 år i
hustanden.

Meget mere end et malerfirma
Det	
  bedste	
  malerarbejde	
  kræver	
  bundsolide	
  entreprenøregenskaber
Entreprise: Tværfaglig synergi giver mest kvalitet for pengene
Udover at have ansat de gladeste penselførere i branchen, har vi snedkere,
glarmestre og smedesvende, der i samspil er med til at skabe tværfaglig synergi i
hovedentrepriserne, og dermed sikrer dig mest mulig kvalitet for pengene.
Udover almindeligt malerarbejde, udfører vi en
lang række af andre opgaver.
Ofte er vi hovedentreprenører for store projekter,
som involverer de fleste fagområder. Vi arbejder
professionelt og effektivt og afleverer altid et godt
udført stykke arbejde. Ingen opgave er som regel
for stor eller lille, og vi udarbejder gerne
detaljerede tilbud og projektplaner.
Nedenfor ses nogle af vores andre typiske
opgaver.

Arbejdsområder
• Vedligeholdelse
• Renovering
• Brandskader og vandskader
• Bygningsmaling
• Dekorationsmaling
• Facadebehandling
• Farverådgivning
• Liftudlejning/Stilladser
• Betonrenovering
• Almindeligt malerarbejde
• Sprøjtemaling
• JOS afrensning
• Vandsivning
• Sandblæsning
• Højtryksspuling
Alt malerarbejde udføres også gennem
vedligeholdelseskonto. Vores rådgivning tager
altid udgangspunkt i den enkelte kundes behov
og situation. På den måde er du sikret en
individuel behandling, hvor vi trækker på vores
60 års erfaring indenfor branchen.

Vedligeholder du ejendomme?
Har du ansvaret for vedligeholdelse af en
bygning, lejligheder eller hele
ejendomme, og ønsker at få overblik over
økonomi og omfang af opgaverne, kan du
lade os hjælpe dig med at løse opgaven!

Referencer
Behandler man kunder som er de ens naboer, vender de ofte tilbage,
så vi har en lang liste med referencer på solidt arbejde.

V

i arbejder med både private og erhvervskunder, og vores mål er altid at
have tilfredse kunder og er velrenommeret blandt både egne branchefolk,
kunder og samarbejdspartnere.
Et lille udpluk af nogle af vores mange projekter:
• Folketeatret Nørre Voldgade
• Amaliegade ATP/Rederiforeningen
• Hovedbanegården - renovering af tagperroner
• Rågeleje Feriehuse
• Domus Vista, Frederiksberg
• Farum Stationstorv, Farum
• Nyboder • KFU-EjendomService
• A.P. Møller – Esplanaden
• Nets
• Ombudsmanden
• Fiskebæk Broen
• Østerbrohuset
• Idrætshuset
Malermester	
  Finn	
  Barsdal	
  

Ønsker du en komplet liste eller høre mere, så kontakt os og vi hjælper gerne.

Det får du hos os
✔ Bundsolidt arbejde
Vi laver udelukkende bundsolidt arbejde med de helt rette
afvaskninger, spartling, bund- og grundbehandling samt finish
af din bygning, så den fremstår som ny, farvestrålende og
modstandsdygtig i mange år frem. Det er en bedre investering
end den billigste maler, der ofte undlader vigtige trin.

✔ Reklamationsret
Vidste du, at man ikke kan reklamere, hvis du har brugt en
maler, der ikke har papirerne i orden? Det kan blive en dyr
fornøjelse. Vi er medlem af garantiordning, så du ikke behøver
at bekymre dig om uventede regninger.

✔ Pletfrit arbejde
Vi efterlader altid arbejdspladsen fuldstændig ren og pletfri, så
du øjeblikkeligt kan genoptage arbejdet i et farvestråelende
lokale.

✔ Vedligeholdelseskonto
Har du ansvaret for vedligeholdelse af en bygning, lejligheder
eller hele ejendomme, og ønsker at få overblik over økonomi
og omfang af opgaverne, kan du lade os hjælpe dig med at løse
opgaven. Vi tager altid udgangspunkt i dine behov og unikke
situation.

✔ Hjælper dig med håndværkerfradraget
Vi hjælper dig med at opnå de økonomiske fordele fra
håndværkerfradraget.

✔ Klimamaling og børnevenlig maling
Ønsker du at få klimavenlig maling, eller maling uden skadelige
stoffer, der har indflydelse på indeklimaet, har vi masser af maling
med Svanemærket, EU-Blomsten og Indeklimamærket.
Nysgerrig? Få et uforpligtende tilbud
Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om, hvad vi kan gøre for
dig. Vi er glade for alle henvendelser, og sidder klar ved telefonen
på +45 36 17 83 10 og kontakt@barsdal.dk.

Kontakt
Valby Langgade 221 2500
Valby Tlf. 36 70 26 20
www.barsdal.dk /
kontakt@barsdal.dk

