FEINHAUS A/S bygger ud!
FEINHAUS A/S går erhvervsvejen.
Med erhvervskonsulent Allan Midtgaard som ny mand i vort stærke team tilbyder FEINHAUS A/S nu
topprofessionel rådgivning og styring på erhvervsprojekter.
Allan Midtgaard har stor erfaring i alle former for erhvervsløsninger, og vi markerer ansættelsen og den
stigende efterspørgsel med åbning af en helt ny erhvervsafdeling i Vejle den 26. juni 2018. FEINHAUS A/S er
erhvervscenter for JKE, men tilbyder også Multiform i erhvervsprojekter.
Hos FEINHAUS A/S tilbyder vi hele paletten i form af køkken, badeværelser, garderobe og færdige
indretningskoncepter. Vi kan tilbyde køkkenløsninger fra ca. 40.000 kr., hvor langt de fleste kan være med,
og helt op til de mere eksklusive løsninger hvor det godt må koste lidt ekstra.
Blandt de seneste projekter, FEINHAUS A/S har arbejdet på, kan nævnes:
• Forvandling af gammel sæbefabrik i Vejle
o 18 forskellige lejligheder. Med skæve vinkler og stolper, der har utraditionelle placeringer,
og hvor der var krav til at tænke kreativt og lave specialtilpassede løsninger.
o Alle elementer til køkken, badeværelser og garderober fra JKE.
• FEINHAUS A/S signatur i Horsens
o Hvidmalet højskabsvæg fra JKE med markedets bedste lak og Multiform Ø i røget eg.
o Den unikke løsning, kun FEINHAUS A/S kan lave, hvor JKE og Multiform kombineres. En
løsning af den bedste snedkerkvalitet til en fair og overkommelig pris.
• Den skræddersyede løsning i Fredericia
o Den unikke snedkerløsning fra Multiform til den krævende, kræsne og kvalitetsbevidste
forbruger.
o Blev vist og beskrevet i DR-programmet ”Fra boligdrøm til virkelighed” - hvor en forfalden
lagerbygning blev forvandlet til en unik drømmebolig.
Organisatorisk har FEINHAUS A/S justeret, således at indehaver Per Larsen udelukkende har fokus på salg,
mens partner Morten Lerke er ny daglig leder i Horsens.
Det giver bl.a. mulighed for at efterkomme den stigende efterspørgsmål fra udlandet og ikke mindst
hovedstaden. FEINHAUS A/S har de seneste år stået for indretningsløsninger i bl.a. Piemonte, Malaga,
Alicante, Los Angeles og på Mallorca.
Vi har på trekvart år fordoblet medarbejderstaben, og vi har to fastansatte montører og yderligere fem
faste freelancere tilknyttet, så vi følger opgaverne hele vejen - fra de første skitser til den færdige
montering.
For spørgsmål og yderligere information:

Kontakt partner og daglig leder Morten Lerke på tlf. 28 30 96 96 / ml@feinhaus.dk og erhvervskonsulent
Allan Midtgaard på tlf 40 70 22 32 / alm@feinhaus.dk

