Regnvandshåndtering
på DIN grund

Aage Wegener & søn a/s hjælper dig sikkert gennem processen med håndteringen af
regnvand fra netop din grund.
Vi er et Murer, Tømrer og Entreprenørfirma som hører hjemme på
Godthåbsvej 79 i Skanderborg som siden 1912 har udført opgaver i hele Midtjylland.
Vi udfører alt inden for LAR i samarbejde med vores faste partnere inden for
gartnerarbejde, regnbede, permeable belægninger, genbrug af regnvand, grønne tage
osv. osv. samt selvfølgelig det obligatoriske kloakmesterarbejde i forbindelse med
frakobling af ledninger, kontakt til myndigheder, dokumentation m.m.
I kraft af vores Murer og Tømrerafdeling internt i firmaet har vi også mulighed for at
hjælpe med evt. om forandringer af tagkonstruktion/ tagrender, murede støttemure
el. lign som evt. ville være hensigtsmæssig i forbindelse med arbejdet hos dig.

Alle grundejere har forskellige behov for regnvands håndtering på netop deres grund.
Nogle vil gerne gøre det meste selv, mens andre gerne vil have så meget hjælp som
muligt.
Hos Aage Wegener & søn a/s giver vi altid et gratis og uforpligtende tilbud til dig baseret
på dine ønsker og forventninger til arbejdets udførsel. Du har måske tegningerne klar,
eller ønsker hjælp til forslag. Vi står klar til udførsel eller kontakt til en af vores
samarbejdspartnere inden for f.eks havearkitektur så vi altid kan give dig den bedste
løsning.

Udover de funktioner som vi tilbyder hos Aage Wegener & søn har vi nogle faste
samarbejdspartnere som udfører opgaver som vi ikke har internt i firmaet, eller leverer
produkter til brug for udførsel af LAR opgaver.

Vores faste partnere og leverandører er :
- Anlægsgartner Mads Bech.
Udfører beplantning, belægning, grønne tage m.m.
- Skandinavisk Byggeplast

Leverer Permeable belægninger, anlæg til genbrug
af regnvand, faskiner m.m.

- NCC Råstoffer

Leverer dræn og grus materialer til brug for
permeable belægninger.

- IBF betonvarer

Leverer div belægningstyper, vandrender m.m

- Udover vores faste partnere og leverandører har vi et netværk af havearkitekter, rådgivere
og specialleverandører, parat til at hjælpe vores kunder med den rigtige løsning.

Skulle du have fået lyst til en snak om mulighederne hos dig og et uforpligtende tilbud
baseret på dette, er det eneste du skal gøre at tage kontakt til os.
Dette kan du gøre på følgende måder:

- Ring til os på.
- Skriv til os mail på.

86 52 05 99
post@aage-wegener.dk

- Du er også meget velkommen til at se mere om hvem vi er på vores hjemmeside.

www. Aage-wegener.dk

