KOMMUNE fokus Aalborg

Aalborg Altan – Nordjysk kvalitet
leveret i hele landet
Ægteparret Axel Johansen og Jytte Johansen har
som virksomhed arbejdet med stålkonstruktioner
i mange år. I 2017 skiftede de spor, og startede
med at producere og montere stålaltaner rundt i
landet.
Hjemmebasen er i Aalborg, men arbejdspladsen
er hele Danmark. I dag oplever ﬁrmaet stor vækst
og efterspørgsel på nye altaner.
Vores kunder ﬁndes indenfor nybyggeri samt
renoveringer af den ældre boligmasse rundt i landet. Det kan dreje sig om bygninger, hvor der ikke
i forvejen er altaner, men også bygninger, hvor
bestående altaner skal skiftes eller renoveres.

Aalborg Altaner står for det totale projekt
Vi står for hele projekteringen, udtaler Axel Johansen. Det drejer
sig om alle nødvendige myndigheders godkendelser hos kommunerne, statisk beregninger, tekniske tegninger og selvfølgelig produktion og montering af altanerne.
Vi er CE godkendte, som er lovkrav for at opsætte altaner.
Kunden er i centrum, når det drejer sig om udvælgelse af, hvilken
altantype de ønsker, dog er det kommunen, der skal give den endelige godkendelse af projektet.
Aalborg Altan samarbejder med alle typer af ejerforeninger samt
boligforeninger. Gennem samarbejde med kunden og vores egne
byggekonstruktører ﬁndes den helt rigtige løsning for den enkelte ejendom.
Vi står selvfølgelig for hele projektet - fra planlægning til det færdigt resultat.

Vi klarer det hele
Vi kommer ud og beser ejendommen sammen med kunden.
Nogle kunder ønsker udskiftning af ældre eksisterende døre, andre har ikke haft altan før. Her hjælper vi med udvælgelse af nye
dørpartier, som passer til den enkelte ejendom. Der skal måske
ﬂyttes radiatorer eller andre specielle kundeønsker i forbindelse
med et altan-projekt. Vi har meget professionelle og kompetente
medarbejder ansat til at yde den bedste service og løsning for
vores kunder.
Vi er meget glade for den store efterspørgsel, der er på vores
altaner, bemærker Axel Johansen.
Men en altan er jo heller ikke bare en altan. Det er et udendørs
samlingssted for familien til gode hyggestunder.
Aalborg Altaner klarer det hele fra projektering til færdig projekt.

En smuk altan pynter på de ﬂeste bygninger –
og så er det altid en god investering ved salg.
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