AB Thorsborg – København N
Abildhauge A/S har rådgivet AB Thorsborg med en masse forskellige
projekter siden 1996
Abildhauge A/S har over ﬂere omgange bistået med byggeteknisk rådgivning i forbindelse
med forskellige byggeprojekter på AB Thorsborgs ejendom siden 1996.
Det seneste projekt har været udskiftningen af AB Thorsborgs tag. Abildhauge A/S sørgede
ved dette projekt for den overordnet projektering, herunder udbud, tilsyn og 1 års
gennemgang.
Projekterne hvor Abildhauge A/S har bistået med byggeteknisk rådgivning har omfattet:

– renovering af ejendommens badeværelse
– ﬂytning af faldstamme
– udskiftning af faldstamme
– etablering af ny koldvansinstallation
– sænkning af kælderniveau
– etablering af køkken og WC
– indretning af taglejligheder, som lejligheds udvidelse fra 4. sals
lejligheder
– etablering af varme til taglejlighederne
– etablering af varmt vand og varmeanlæg
AB Thorsborg er opført i 1908 og har med sine 5 etager et samlet byggeareal på 398 m2.
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ABILDHAUGE A/S
Rådgivende ingeniører & arkitekter
Lindevangs Allé 6,4
DK-2000 Frederiksberg
Tlf: 33 31 33 31
e-mail: o@abildhauge.dk

Hvem er vi?
Hvad kan vi?
Hvad laver vi?
Hvilke kunder har vi?

Evaluering

1. års
gennemgang



Hvorfor vælge os?
Lang erfaring
Kunder kommer igen
Bedre økonomi

Alle projekter er forsikret hos
Medlem af
Medlef af
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