
– solidt byggeri til alle kunder!



A.C. Tone Byg er en ejerledet og kvalitetsbevidst murervirksomhed, som 
løser opgaver på hele Sjælland.   

Vores historie går tilbage til 2001, hvor murermester Allan Coops grundlagde virk-
somheden. Gennem fokus på godt håndværk og høj grad af troværdighed voksede 
firmaet støt i de efterfølgende år. Dermed kom der flere dygtige ansatte til, og A.C. 
Tone Byg kunne således byde ind på stadig større projekter. Der kom yderligere 
gang i forretningen, da vi i år 2006 blev valgt til at tage entreprise på typehusbyggeri. 



A.C. Tone Byg er i dag en dynamisk murervirksomhed med cirka 80 medarbej-
dere, og der er sket meget, siden vi startede i 2001. Vi fokuserer stadig på at 
levere førsteklasses murerarbejde til tiden – uanset opgavens omfang. 

Vi leverer bæredygtigt håndværk til arkitekter, boligforeninger, ingeniører, typehus-
firmaer og private. Vores kompetencer spænder over både renovering, nybyggeri og 
flisearbejde. Når vi er med i et projekt, arbejder vi tæt sammen med alle involverede 
fagfolk og varetager gerne totalentrepriser. Vi drager fordel af vores erfaring til at 
optimere byggeprojektet i alle faser. 

Vi har et professionelt team af byggeledere, som håndterer sagerne, så de kommer i 
mål til tiden og i fuld overensstemmelse med bygherrers forventninger. 

Vores byggeledere sørger for at koordinere tidsplanen, så alle håndværkere arbej-
der optimalt sammen. 



Typehuse
A.C. Tone Byg udfører murerarbejde på typehuse i alle størrelser, inklusive 
kvader, gesims og alt flisearbejde.

Vores medarbejdere er meget erfarne, og gennem deres erfaring sikres den 
nødvendige ensartethed og kvalitet, som arbejde på typehusbyggeri kræver.

ApS

 www.frenninggulve.dk

LINOLEUM   VINYL   TRÆGULVE

Hos JVBM Revision sætter vi kunden i centrum, og hos os 
har du altid en fast kontaktperson. Vi beskæftiger os med 
kunder inden for mange brancher, fra den personligt ejede 
virksomhed til større selskaber. Vi udfører alle opgaver 
inden for revision, regnskab og rådgivning.

Herlev Hovedgade 82 C, 2. tv.
2730 Herlev 

Tlf.: 38 86 20 00
www.jvbmrevision.dk



Renovering
A.C. Tone Byg forestår renoveringsarbejde på både private og store, offentlige pro-
jekter. Ved renoveringsarbejde bruger vi vores erfaring til at skabe kvalitetsarbejde, 
der passer ind i den eksisterende stil.
 
Vi arbejder med renovering i alle størrelsesforhold – fra flisearbejde på et wc til sto-
re projekter på hele bygninger. Vi klarer alt fra puds- og flisearbejde til etablering 
og flytning af dørhuller.

Energioptimeret byggeri er en af vores spidskompetencer, og du er som offentlig, 
privat eller erhvervskunde velkommen til at kontakte os for en uforpligtende gen-
nemgang af dit projekt. En investering i energirigtigt byggeri er tjent hjem langt 
hurtigere end de fleste regner med. Det kan eksempelvis være gennem facadere-
novering og facadeisolering. 

Nyager 7  •  2605 Brøndby  •  Tlf.: 43 45 77 00  •  gert@stiko.dk  •  www.stilladskompagniet.dk

Stillads Kompagniet er en mellemstor stilladsforretning, 
der henvender sig til håndværkere, entreprenører og andre 
med behov for en professionel og kapabel stilladsløsning.

Vi sikrer dig en kompetent og personlig betjening på et 
højt fagligt niveau, kort sagt:

God service - til tiden - til den rigtige pris!



Store projekter
A.C. Tone Byg er en foretrukken samarbejdspartner på større byg-
gerier for både offentlige og private bygherrer og arkitekter. Vi 
kan ofte skabe stor værdi, hvis vi kobles på projektet tidligt, så vi 
kan bruge vores erfaring til at skabe optimale løsninger gennem 
hele byggeprocessen og dermed for det færdige resultat. 

Vi har også faste aftaler på vedligeholdelsesarbejde for en række 
sjællandske boligselskaber. Her har vi opbygget gode samarbejdsaf-
taler om hurtig renovering, både ved akutte behov og ved fraflyt-
ning. Vi har alle materialer på lager, og selskabet skal således ikke 
vente på, at materialerne bestilles hjem. Vi klarer murer- og flisear-
bejdet hurtigt og med de eksisterende materialer, så stilen holdes. 

Vores fliseafdeling kan løse opgaver i alle størrelser – fra mindre 
opgaver på vådrum, til større opgaver på industrikøkkener. Vi til-
byder alle former for løsninger, heriblandt afstøbninger af fliseop-
sæt, harlekin forbandt, halvstens forbandt og kvartstens forbandt.

Københavns VVS service
Halls Alle 12, Kld.tv,
1802 Frederiksberg

kontakt@kbhvvsservice.dk
www.kbhvvsservice.dk

Åbningstider
Hverdage 7.30-16.00

Weekendarbejde 
efter aftale eller ved 

udkald/haster

Hos Københavns VVS Service lægger vi vægt på 
at holde vores aftaler og levere vores opgaver 
til tiden. Vi løser de opgaver, vi bliver stillet, 
og lægger vægt på at levere et bæredygtigt og 
kvalitetsbevidst stykke arbejde.

Vi bygger nyt og renoverer for både erhverv og 
private. 

�	Vi leverer alt inden for badeværelser/køkkener 
 samt varmeinstallationer. 

�	Vi optimerer og servicerer fjernvarme- og 
 centralvarmeanlæg.

�	Vi kører fast ejendomsservice.

�	Udskiftning af gasfyr og oliekedler.

�	Vi har dygtige blikkenslagere, der renoverer alt 
 inden for zink/kobber, skiffertage samt nybyg.



Kontakt os uforpligtende
A.C. Tone Byg er altid parat til at modtage din henvendelse. Vi tilbyder en uforpligten-
de gennemgang af dit projekt, og vi kan rådgive om alle former for murer- og flisear-
bejde, energioptimering og renovering. Og når vi har opgaven, vil du opleve, at vi gør 
meget ud af gennemsigtighed og troværdighed i alle arbejdets faser. Du kan hurtigt få 
svar på dine spørgsmål, når A.C. Tone Byg har opgaven.   
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www.peugeot.dk/slagelse 

PEUGEOT SLAGELSE
Brian Madsen  •  Skovsøviadukten 1B  •  4200 Slagelse  
Telefon 58 58 08 58  •  www.brianmadsen.info

A.C. Tone Byg Aps
Valhøjs Allé 156
2610 Rødovre
Tlf.: (+45) 40 75 21 42

Mail: allan@actonebyg.dk
www.actonebyg.dk Scan QR-koden, og kom direkte 

til vores hjemmeside.


