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Håndværk er en tillidssag 

Du kan stole på os 

For os betyder det meget, at du har en god oplevelse.  

Derfor gør vi en dyd ud af at overholde alle vores aftaler, komme til 

tiden, og lave det aftalte arbejde til den aftalte pris, så du ikke får 

nogen ekstraregninger og ubehagelige overraskelser. 

Det skal være en god oplevelse at handle med Halbergs. 

 

Vores kunder er heldigvis enige, og siger… 

 

 

Kresten Sloth 

Alle aftaler holdes til punkt og prikke. Søde og flittige håndværkere der 

er effektive. God service hele vejen igennem. Støvsugede hele hytten 

bagefter. Generelt et godt team med kontor sælgere og håndværkere 
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Dansk overenskomst og garanti 

Vores håndværkere arbejder på Dansk overenskomst 

Vi støtter op om dansk arbejdskraft og overenskomst. Det er vigtigt for 

os, at vores medarbejdere arbejder under ordnede forhold, og du som 

kunde kan være sikker på, at der er styr på de bløde værdier, når du 

vælger Halbergs til at udføre arbejder på din bolig. 

 

Byg Garanti Ordning 

Vi er medlem af Byg Garanti ordningen fra Dansk Byggeri. Dette er din 

sikkerhed for, at der er styr på garantierne og forsikringerne, såfremt 

der skulle ske en uventet skade. 
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Vi rydder op efter os 

Vi rydder altid op efter os 

Vi ønsker at gøre op med de fordomme, der er om håndværkere som 

roder og sviner. Derfor rydder vi altid op efter os så godt vi kan, med 

kost, fejebakke og støvsuger inde i boligerne. 

 

Vores kunder er heldigvis enige, og siger… 

 

 PÅ TRUSTPILOT 

Bjarne Matz 

Meget dygtig og kompetent medarbejder, det var en fornøjelse at 

have Christian fra Halbergs.dk til at udføre hulmursisolering på 

vores hus, dejligt med en håndværker der rydder op efter sig, vi 

vil helt sikkert overveje at benytte Halbergs når vi skal have 

skiftet loftisoleringen. 
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Genbrugsprodukter 

Korrekt affaldshåndtering og genbrug 

For os betyder det noget, at vi passer på miljøet.  

Som håndværkervirksomhed er vi klar over, at vi genererer en del 

affald, da vores isolering eksempelvis kommer i indpakkede 

plastikposer. 

Vi sorterer alt vores affald, så det der kan genbruges bliver genbrugt, 

og det som ikke kan, bliver afskaffet på den mest miljørigtige måde. 

 

Vi anbefaler papiruld – men du bestemmer 

Vores foretrukne isoleringsmateriale er papiruld, dette er tilmed et 

genbrugsprodukt. 

Papiruld bliver produceret af gamle aviser og reklamer. Dette affald er 

det primære produkt i papiruld og har en isoleringsevne, som lever op 

til nutidens standarder.  
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Optimale ruter og fornuftige biler 

Optimale ruter 

Vi kører rigtig mange km hver dag og besøger danske boligejere i hele 

Danmark. 

Derfor går vi op i, at vi kører optimale ruter så vi bruger så lidt tid på 

vejene som muligt. 

Fornuftige biler 

Vi vælger biler, der kører så langt på literen som muligt, hvor de samtidig 

løser de håndværksmæssige opgaver, der er nødvendige for os.  

Eksempelvis bliver vores isolering til boligejerne leveret af vores 

kassebiler og ikke lastbiler – da alt oftest kan være i kassebilerne, fordi 

vores isolering af vakuumpakket. 
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Elevpladser og uddannelser 

Vi ønsker at tag ansvar 

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling skriver at alle prognoser 

viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække. 

Derfor støtter Halbergs op omkring at være med til at uddanne og 

efteruddanne medarbejdere, som kan være med til at udgøre den 

danske arbejdsstyrke i fremtiden. 

Halbergs bestræber sig altid på, at have minimum 1 elev ansat, og 

rigtig gerne også flere - både til vores kontor og montør hold. 
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Vi lever af tilfredse kunder 

Det motiverer os, at gøre vores kunder glade 

Vi samler på gode anmeldelser – Så det er vores mål, at du også får 

lyst til at skrive en god anmeldelse om Halbergs, når du har købt et af 

vores produkter. 

PÅ TRUSTPILOT 

Liselotte Hansen 

God service.Lyn hurtige færdige efter 3 timer ,søde venlige 

montører. 

 

PÅ TRUSTPILOT 

Henrik Rosenlund 

Meget tilfreds. Tilbud, ordrebekræftelse, leverance, regning. Det 

hele leveret med præcision. Bruger gerne Halbergs igen. 

 

PÅ TRUSTPILOT 

Brian H. 

Godt stykke arbejde! Kom til tiden,ryddet pænt op og resultatet 

blev rigtig flot. 

 


