M2W ENTREPRISE
M2W ENTREPRISE er en all-around entreprenørvirksomhed, der leverer
komplette løsninger og tager hånd om hele processen fra start til slut.
Vi er en lille organisation, der arbejder med et stort netværk af specialister, som
vi gennem mange år har bygget nære relationer til.
Dette betyder, at vi kan levere projekt- og entreprisestyring med et team, der
præcist matcher opgaven.

M2W ENTREPRISE har et indgående kendskab til alle led i en byggeproces, og
dermed kan vi levere en merværdi for vores kunder. I alle sager stiller vi med et
hold af dedikerede håndværkere og specialister, som præcist kender deres
roller. Dermed minimerer vi omkostningerne, både for os selv og for vores
kunder, og sikrer en så smidig proces som overhovedet muligt.
Vi garanterer for kvalitet og rettidighed af alt arbejde, som alle faggrupper
udfører, og vores liste over referencer taler sit tydelige sprog.

Denne fremgangsmåde har vist sig at være effektiv inden for en lang række
større og mindre byggeprojekter.
Vi har siden M2W ENTREPRISE blev etableret i 2005 leveret færdige byggerier
af alle typer i hele hovedstadsområdet, mangelfrit og til tiden.
Vores konsekvente måde at drive forretning på har gjort M2W ENTREPRISE
til den foretrukne samarbejdspartner, når byggerier af den ene eller anden
grund, ikke går som planlagt.
Vi analyserer situationen, lægger en strategi og får de rette specialister til at
levere.
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Kunder:
M2W ENTREPRISE arbejder med en lang række kunder primært i
hovedstadsområdet.
Vi arbejder både direkte med bygherrer, rådgivere og arkitekter.

I kundeporteføljen findes blandt andre:
Bygningsstyrelsen, Bane Danmark, Core Property, NCC Construction Danmark
A/S, Hoffmann A/S og offentlige organisationer som Gentofte og Københavns
Kommune.

Opgaver:
• Entrepriseopgaver og projektledelse
• Mangelregistrering, -opfølgning og udbedring
• Total renovering/ombygning
• Miljøsanering, såsom asbest, PCB, kemikalie- og olieforurening
• Reparation og udskiftning af trægulve
• Alt indenfor maler, tømrer, murer, EL og VVS

Historie:
M2W ENTREPRISE blev etableret i foråret 2005 med primært fokus på
mandskabsudlejning. Siden har virksomheden udviklet ekspertise inden for
projekt- og entreprisestyring samt fastprisjobs.
Desuden har vi stor erfaring med udbedring af fejl og mangler i forbindelse
med aflevering af byggerier, samt 1- og 5-års gennemgang.
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Guldalderen 28a
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