DIN PARTNER TIL FACADE- OG ENERGIRENOVERING

Facaden er vigtig i forhold
til energioptimering
Hvis facaden ikke er isoleret godt nok eller

Det siger kunderne om os:

beskadiget, kan det have stor indvirkning på
energiforbruget. Der kan derfor ofte hentes
store energibesparelser ved at renovere facaden.
Pro Montage har renoveret facader i mere
end 20 år og er kompetente. Vi arbejder med
uorganiske konstruktioner, som er sikret mod
råd og svamp. Konstruktionerne laves i stål og
Pro Montage er de største i Danmark inden for
stål- og aluminiumsfacader. Med egenproduktion
i datterselskabet Midtjysk Pladebearbejdning
er vi både hurtige og erfarne. Vi udvikler
specialløsninger og samarbejdet starter typisk
på projektstadiet, hvor vi bidrager med idéer
og ekspertviden.

Vi har valgt Pro Montage, fordi de
er erfarne, løsningsorienterede og
gode til at lytte til vores ønsker.
Casa og Pro Montage har arbejdet sammen på flere projekter
og samarbejdet på VIA University
fungerer fremragende.”
Udtaler Senior projektchef, Jesper Kjeldgaard Michaelsen fra Casa, som er totalentreprenør på VIA University

Hvorfor
Pro Montage

● Kompetente, erfarne og ordholdende
● Kvalitetssparring til projektudvikling
● Troværdige, loyale, respekt og kvalitet

EJNER HESSEL, TILST

Christian Jensen, som er
eftermarkedschef hos Ejner Hessel udtaler

FØR

”Pro Montage lever til fulde op til deres
værdisæt – troværdighed, respekt og kvalitet, og det passer godt til vores forretning.
Vi kan stole 100% på dem, og de leverer en
flot løsning med specielle detaljer.
Mercedes har store krav til det visuelle
udtryk, og det kan Pro Montage levere. Der
er ikke mange virksomheder, der kan det
samme som dem, og det gør det nemt og
problemfrit for os. Vi har en enkelt gang
prøvet en anden leverandør, men det måtte
laves om, så det er et afsluttet kapitel.”

EFTER

TROVÆRDIGE / LOYALE / RESPEKT / KVALITET

Pro Montage A/S er specialist i tag- og facadebe-

vores datterselskab, Midtjysk Pladebearbejdning

klædning. Vi har knap 20 års erfaring og udfører

har vi både den rette fleksibilitet og Know How til

facadebeklædning, facaderenovering, energireno-

at agere hurtigt og professionelt på markedet. Med

vering, lukningsentrepriser og tagbeklædning. Vi

ca. 40 medarbejdere og stort fokus på kvalitet og

laver både standard- og specialløsninger og med

tid, er vi det sikre valg.

Vores værdier bygger på troværdighed, loyalitet, respekt og høj kvalitet. Det er
meget vigtigt for os, at du som kunde altid er glad og tilfreds med resultatet og ikke
mindst samarbejdet.
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