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Nytt ramavtal med Akademiska hus
Bruske/Delér Fönsterrenoveringar AB har tecknat ytterligare ett ramavtal. Denna gång
med Akademiska hus som är fastighetsbolag för Sveriges universitets- och högskolebyggnader. Akademiska hus bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, forskning och
innovation, från Luleå i norr till Malmö i söder. I och med ramavtalet kan vi nu få bidra till att
ge våra olika lärosäten bättre utsikter genom energisnålare fönster.

Mycket att göra stimulerar
Våren rusar och vi har mycket att göra. Mycket bättre kan det inte bli!
Alla fronter i vår verkstad går nu på högtryck och ute i våra projekt jobbas det på med att
renovera fönsterkarmar och montera fönsterbågar så att husen får fräscha fönster som
lyfter fasaderna nu inför våren och sommaren.

Tack alla kunder!
Våra kunder har röstat fram oss till att bli en av fem
FINALISTER till priset Årets Byggföretag i Sverige.
Det innebär att vi har utsetts till att vara ett av sveriges
fem bästa företag inom vår kategori; “stora” Byggföretag.
Det är en stor ära att bli framröstad av våra kunder.
Det stärker oss i vårt arbete och gör oss extra ödmjuka
inför våra arbetsuppgifter.
Den av oss som vinner kommer att koras och hyllas
på Hantverkargalan på Nalen i Stockholm
den 29 april.

Och vinnaren är ...
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Vi lägger all vår energi på fönster!
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