
BYGNINGS 
RENOVERING



Casadanas grundlæggende værdier er
fundamentet i vores tilgang til kunder, 
kollegaer og samarbejdspartnere:

•	 Ansvarlighed
•	 Engagement
•	 Kvalitet
•	 Tillid
•	 Samarbejde

Mange års erfaring har lært os at sætte kunden 
i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig 
faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden.“

“

Den førende samarbejdspartner
Casadana A/S har som sit erklærede mål at være blandt de foretrukne samarbejdspartnere på Sjælland og øerne 
inden for renovering og byggestyring.

Det lyder måske flot, men det betyder, at vi hver eneste dag gør vores yderste for at leve op til de høje krav, som 
vi selv og vore kunder stiller. Det betyder bl.a. at vi ud over at sætte kunden i centrum har en byggeproces, så der 
aldrig er tvivl om, hvad der skal gøres hvornår – og hvem der er ansvarlig. Vi sørger desuden for at være til rådighed 
under hele forløbet – fra planlægning og udførsel til levering og den efterfølgende evaluering. Det giver tryghed 
og sikkerhed for, at både de mindre og store opgaver bliver løst bedst muligt og til tiden.

Som kunde eller samarbejdspartner hos Casadana A/S ved du præcis, hvad du kan regne med – hos os er en aftale 
en aftale. Vi er stolte af at kunne sige, at vi siden 1978 har løst en lang række opgaver for mange forskellige kunder 
– og vi står stadig stærkt på markedet for renoveringsopgaver – både når det gælder hovedentrepriser inden for 
facaderenovering, udskiftning af døre og vinduer, isolering, tagudskiftning eller andre renoveringsopgaver.



Udskiftning af vinduer i den selvejende        
Institution Olufsgård II i Kastrup. I tæt sam-
arbejde med foreningens bestyrelse, ejen-
domsmesteren og rådgiver fra Arkitekgården 
ApS stod Casadana A/S for udskiftning af  
vinduer i 419 lejligheder, samt udskiftning af 
39 opgangsdøre og 21 kælderdøre.
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Efterfølgende har gavlfacaderne fået et 
energi- og udseendemæssigt løft med 200 
mm isolerings samt ny vedligeholdelsesfri 
beklædning af fabrikatet Steni. 

Kompetencer
Casadana A/S har en stor og omfattende viden, når det gælder bygningsrenovering – især med fokus på vinduer, 
døre, tag og facader. Derfor har vi gennem mange år udført mange byggesager i forbindelse med renoveringspro-
jekter. Det gælder både fagentreprise såvel som hovedentreprise.

Entreprenørvirksomhed
Vi har som entreprenør eller udførende leverandør samarbejde med arkitekter, rådgivende ingeniører, boligselska-
ber, boligforeninger, ejendomsadministratorer, kommuner, offentlige virksomheder og professionelle udlejere m.fl. 
Vi kan som entreprenørvirksomhed tilbyde at stå for både større og mindre renoveringsopgaver. Vi er som organi-
sation opbygget som en projekt- og byggestyringsvirksomhed, hvor vi henter de relevante kompetencer ind til den 
udførende del blandt vores faste underleverandører.

Samarbejdspartnere
Vi samarbejder med en fast stab af underentreprenører, der har de nødvendige ekspertiser og som er fagligt kom-
petente til at løse den enkelte opgave. Vi har desuden en mindre fast afdeling, som vi primært bruger til de vedli-
geholdelsesopgaver, vi påtager os i forbindelse med serviceaftaler – typisk med boligselskaber, boligforeninger og 
større ejendomsselskaber, hvor vi har udført renoveringsopgaver. Her kan vi desuden stå til rådighed, hvis der opstår 
pludselige skader på døre og vinduer.



Byggeproces
Her kan du se et eksempel på, hvordan vi planlægger hver eneste større opgave, så vi er sikre på, at kunden får det 
optimale resultat – både hvad angår kvalitet, tid og økonomi.

Organisation
Hos Casadana A/S er der altid en tydelig rolle- og ansvarsfordeling. Det betyder, at man som 
kunde aldrig er i tvivl om, hvem der har ansvaret og hvem man skal tale med. Som regel er 
et projekt fordelt mellem en salgsleder og en projektleder. Salgslederen har ansvaret for 
tilbud, beregning, salg og kontrakt, og projektlederen har ansvaret for udførsel af opgaven 
fra byggestart til endelig aflevering.

Planlægning
Vi gør alt for at være velforberedte og undgå ubehagelige overraskelser. Vi foretager gerne 
en prøvemontering eller andet, der sikrer det bedst mulige forløb. Vi er gode til at lægge 
planer, men kan samtidig ændre løbende, hvis noget viser sig uhensigtsmæssigt. Fleksi-
bilitet gør tingene nemmere for alle parter.

Koordinering
Vi er meget løsningsorienterede, så derfor inddrager vi alle projektets deltagere, når der   
er grund til det. Denne koordinering er med til at sikre en stabil og rolig proces, der gør, at 
tingene bliver færdige til tiden. Så snart vi kan se, at der muligvis kan opstår et problem, 
finder vi, i samarbejde med bygherre eller rådgiver, en løsning hurtigt og effektivt.

Opfølgning
Vi foretager løbende kvalitetskontrol og justeringer, så vi aldrig kommer til at stå med 
problemerne til sidst. Skulle der mod forventning opstå et problem, løser vi det med det 
samme og sikrer dermed den videre fremdrift. Dette sikrer vi gennem et tæt samarbejde 
mellem de involverede parter.

Evaluering
For hele tiden at være på forkant med udviklingen og vores egne kompetencer, foretager 
vi både en løbende og en afsluttende evaluering af vore byggeprojekter. Evalueringen sker 
både internt såvel som eksternt via en løbende uvildig vurdering foretaget af Byggeriets 
Evalueringscenter. 

Service og vedligehold
Hos Casadana SystemService kan vi levere løbende vedligeholdelse og reparation af døre og vinduer. Vores ud-
dannede serviceteknikere er specialiseret i at udføre alle typer af vedligeholdelse, reparationer og renoveringer på 
vinduer og døre i alle materialer som træ, træ/alu, aluminium eller PVC. Vores servicevogne har et stort udvalg af de 
fleste reservedele fra en lang række leverandører, så langt de fleste reparationer kan udføres på stedet. Det sparer 
som regel både tid og penge, da man slipper for at køre ud to gange til samme opgave. 

Uanset hvor gode døre og vinduer man vælger til sin ejendom, så slider vind, sol, regn, frost, forurening og dagligt 
brug på både overflader og hængsler og lukketøj. Desuden tørrer tætningslister ud uden pleje. Derfor betyder 
vores service og vedligehold sparede udgifter til større reparationer på et senere tidspunkt og på varmeudgifterne 
løbende. Vi har den nødvendige viden og erfaring til at servicere bedst muligt – også ud fra en økonomisk vinkel.  

Når vi laver aftaler med f.eks. boligselskaber, boligforeninger eller virksomheder, tager vi indledningsvis en snak 
med varmemesteren og adviserer derefter beboerne eller de ansatte, så alle er forberedt på, at vi kommer rundt i 
ejendommen eller virksomheden og foretager en servicegennemgang og evt. reparationer. Nemmere bliver det ikke. 
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For at opretholde garantien på vinduer og døre fra 
vinduesfabrikkerne, kræves der en løbende renholdelse 
og vedligeholdelse af overflade, mekanismer, sliddele 
og tætningslister. “

“
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Casadana A/S har siden 1978 leveret mindre og større løsninger inden for bygnings-
renovering – alt fra montering af udvendige døre og vinduer til udskiftning af tag, 
isolering og renovering af facader. Det har vi gjort for både private husejere og bo-
ligselskaber m.fl. Vi står klar til en snak om netop dit byggeprojekt, så vi sammen kan 
finde frem til den optimale løsning – både med hensyn til økonomi, kvalitet og miljø.

Scan koden med din telefon 
og kom direkte til vores hjemmeside.


