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PN Erhvervsbyg samarbejder vi gerne med
Kort beslutningsvej og personlig kontakt
”PN Erhvervsbyg er en samarbejdspartner, som vi rigtig gerne samarbejder
med. Firmaets størrelse betyder, at der er en kort beslutningsgang, og den
person, jeg taler med om tingene, træffer også beslutningerne,” siger Nicolai
Juul. Som rådgivende ingeniør er det vigtigt for Nicolai Juul, at der kan etableres en god kontakt med entreprenørerne på de store projekter, og det lever
PN Erhvervsbyg fuldt ud op til.
Personlig kontakt er afgørende
”Claus M. Madsen er nærværende ved byggemøderne, og han holder kontakten hele vejen igennem. Det er ham, man har de første møder med, og
det er som regel også ham, der afleverer byggeriet,” siger Nicolai. Det er ikke alt i et så komplekst samarbejde, man får skrevet ned, fortæller han, men det kan sagtens fungere alligevel,
når de samme personer følger projektet, til det er slut.
”PN Erhvervsbyg overholder aftaler og tidsfrister; det betyder meget ved byggerier, hvor mange parter er involverede. Man kan stole på PN Erhvervsbyg.”
Nicolai Juul

Planlægning og tidsfrister
I store byggeprojekter er der mange parter involverede, og derfor er planlægning og overholdelse af tidsfrister afgørende. Det er Nicolai Juuls erfaring, at PN Erhvervsbyg står for en velstruktureret planlægning, og det er en fordel, at de er kendte på byggepladserne. ”Det er ikke en entreprenør, som lige er inde på en enkelt opgave og så ude igen. Det er også mit indtryk, at de
har et godt samarbejde med både arkitekter og ingeniører,” fortæller Nicolai Juul. Aftaler og
tidsfrister overholdes, og det betyder meget ved byggerier, hvor mange parter er involverede.
Egne håndværkere
”Kvaliteten i firmaets arbejde er altid i orden, og det har også været tilfældet på Langkær Gymnasium, hvor vi i øjeblikket arbejder sammen,” siger Nicolai, der også fremhæver fordelen ved,
at PN Erhvervsbyg har deres egen tømrerafdeling. ”Det betyder noget, at det er deres egne
folk, der går på pladsen,” siger han.
God faglig sparring
”Vi har en fin faglig sparring med PN Erhvervsbyg om opgaverne, man kan stole på firmaet, og
de er gode til at vejlede kunderne. Snakker vi for eksempel om skjulte eller synlige loftssystemer, er det ikke sikkert, at kunden kan se det for sig. Så er de gode til at sige: ’Prøv at tage dérhen, der kan du se sådan et system, som vi taler om.’ Vi har et rigtig godt indtryk af PN
Erhvervsbyg, vi arbejder gerne sammen med dem fremover, og vi anbefaler gerne firmaet til
andre erhvervskunder,” siger Nicolai Juul.

