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GoZee: Sådan kommer du i gang på  
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store  

eller Google Play, og download appen på  
din smartphone eller tablet.

2. Åbn appen, og brug den på sider med  
GoZee-ikonet.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende

• Blikarbejde

• Tagarbejde

• Facadearbejde

• Kobberarbejde

• Zinkarbejde

• Skiferarbejde

Det tilbyder vi:

Virksomhedens historie

• Blikarbejde

• Tagarbejde

• Facadearbejde

• Kobberarbejde

• Zinkarbejde

• Skiferarbejde

Det tilbyder vi:

Kvalitet, høj faglighed og service
Hos Blikkenslagerfirmaet Steffen Petersen har vi fokus på kva-

litet, høj faglighed og service. Vores ansatte – inklusive ledelse 

– har mange års erfaring i bagagen og et indgående kendskab 

til alle discipliner inden for faget. Vi har løst mange beklæd-

ningsopgaver på kirkespir, fredede bygninger, stationsbygninger, 

facader m.m. For os er ingen opgave for lille eller for stor. Vi 

fungerer som rådgivere, når du skal vælge den rette løsning, så 

vi sammen kan optimere projektet, da vores faglige kompeten-

cer omfatter bygningskonstruktion som helhed. 

Vi er markedsledende og baseret på vores fagtekniske kompe-

tencer og stolte håndværkertraditioner. Vi ser blikkenslagerfa-

get som et håndværk, der sikrer, at bygningen er flot at se på, 

forholdsvis vedligeholdelsesfri og har en levetid på mange år. 

Vores mål er altid, at det færdige resultat afleveres til deadline 

og bliver til stor glæde for kunden. 

Mission
Vi er din professionelle partner. Vi leverer kvalitet til tiden og 

gør alt for at sikre kunden og de ansatte en god oplevelse med 

virksomheden. Vi sætter en ære i at være engagerede, skabe 

tillid og have plads til forskellighed. Medarbejderne inddrages i 

opgaveløsning, og ledelsen udstikker rammerne for virksomhe-

dens mål. For os er blikkenslagerfaget en livsstil – vi går ikke på 

kompromis med kvaliteten!

Vision
Vi vil skabe en professionel virksomhed, hvor vi med faglig 

stolthed udfører vores håndværk. Vi vil stå for kvalitet, teamånd 

og tillid og ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner og 

arbejdsplads. Vi vil til enhver tid bidrage til at højne kvaliteten af 

fagligheden i branchen.



Opgaven 

kommer ind 

digitalt.

Den lander 

på vores 

forum, hvor 

svenden 

aflæser den.

Svenden 

tager ud 

og udfører 

opgaven.

Svenden 

registrerer 

materialer, ar-

bejdsløn, fotos 

og dokumen-

tation online.

Sagen  

afsluttes.

Vi kontrolle-

rer, at alt er 

gået, som det 

skulle.

Vi skriver 

en faktura 

digitalt.

Vores 

bogholderi 

tjekker  

fakturaen.

Faktura  

sendes til 

kunden via 

mail inden 

for samme 

måned, som 

opgaven 

udføres.

Danmarks mest IT-modne håndværkervirksomhed

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hos Blikkenslagerfirmaet Steffen Petersen følger vi med teknolo-

gien og gør brug af dens fordele. I december 2019 blev vi kåret 

som Danmarks mest IT-modne håndværkervirksomhed inden 

for tilbudsgivning. 

Hvordan foregår en sag?
Herunder kan du se, hvordan en sag foregår.



Vi laver tingene ”fra bunden”
Blikkenslagerfaget er et håndværk, der indeholder mange 

forskellige elementer, som handler om at sikre bygninger mod 

vejr og vind. Vi er stolte af og fokuserer på håndværket. Vi laver 

tingene ”fra bunden”, og det er det, vores kvalitet beror på. Vi 

har altid fuld fokus på vores egne opgaver og det tætte samar-

bejde med projektets øvrige involverede. 

Vi udfører følgende:

• Tag- og facadebeklædning - typisk udført i zink eller 

kobber.

• Tag- og facadebeklædning udført med natur- eller 

eternitskifer

• Kvist-, ovenlys- og skorstensinddækninger

• Inddækninger af brandmure, murkroner, sålbænke, 

sternbeklædninger og vindskeder

• Tagrende og nedløb

• Reparation og vedligeholdelse - herunder rensning 

af tagrender

Vi arbejder primært i zink, kobber, aluminium og skifer. Disse 

materialer er naturlige og har derfor en lang holdbarhed.

Arbejdsprocesser



Kvalitet, høj faglighed og service
Kvalitet er altafgørende for os. Vi kvalitetssikrer hele arbejdspro-

cessen fra kundens opkald til sendt faktura.

Vi er din professionelle samarbejdspartner, og vi gør alt for at 

sikre en god oplevelse både for kunderne og for de ansatte. Vi 

går aldrig på kompromis med kvaliteten, hvilket vi sætter en ære i. 

Alle vores svende er fagorienterede og uddannede, og alle vores 

ansatte kender deres opgave og ved, hvad der kræves af dem 

hver især. For at få det bedste resultat kvalitetsmæssigt udfø-

rer vi vores arbejde i samarbejde med rådgivere og bygherrer. 

Derudover er alle vores produkter 100%  professionelle og bliver 

kvalitetssikret af en overordnet sammen med en svend og en 

rådgiver.

For at kvalitetssikre vores ydelser kræver det naturligvis, at vores 

kunder også engageres. For at undgå uoverensstemmelse i for-

bindelse med forventninger sætter vi pris på, at vores kunder er 

professionelle omkring deres bestillinger, og at de ved, at vores 

ydelser koster penge. 

Kvalitetsstyring



• Erhvervsakademiet Lillebælt

• Danmarks Radio

• REMA 1000

• Arla 

• M.fl.

Vi har lavet opgaver  

for blandt andet:

Kunder

• Erhvervsakademiet Lillebælt

• Danmarks Radio

• REMA 1000

• Arla 

• M.fl.

Vi har lavet opgaver  

for blandt andet:Hvem er vores kunder?
75%  af vores kunder er kendte kunder. Det vil sige kunder, som vi 

over længere tid har samarbejdet med. De resterende 25%  er helt 

nye kunder samt servicekunder.



Dygtige medarbejdere er vores  
kvalitetsstempel
Kvalitet og faglighed er en fast del af hverdagen hos Blikkensla-

gerfirmaet Steffen Petersen. Vi går desuden op i, at både vores 

medarbejdere og kunder føler sig trygge, og at de kan have en 

åben dialog med os. Hos os er der plads til de allerdygtigste 

lærlinge fra de tekniske skoler og til dem, der har haft en mere 

slingrende vej ind i faget. Vi tager socialt ansvar, for vi mener, 

at alle fortjener en ny chance. Vores glade medarbejdere anses 

som et kvalitetsstempel af den måde, hvorpå vi arbejder med 

ledelse samt personlig og faglig udvikling for hver enkel medar-

bejder. 

Gunnar Clausens Vej 19A

8260 Viby J

86 22 26 00

spblik@spblik.dk

www.spblik.dk



Har du spørgsmål angående stilladsarbejde eller arbejds-
platforme i Aarhus, Østjylland og Nordjylland, eller ønsker du
et godt uforpligtende tilbud, så kontakt CS – City Stilladser:

  8624 9511

Firma@cs-citystilladser.dk

- og få den bedste og mest professionelle vejledning
omkring stilladser og arbejdsplatforme.

EFFEKTIVITET OG SIKKERHED PÅ TOPPEN

Alt i stilladser · Overdækninger · Person- og materialehejs · Arbejdsplatforme

STORT UDVALG AF STILLADSER & OVERDÆKNING
CS – City Stilladser er leveringsdygtige i alle former for professionelle 
stilladser, såvel lave som høje stilladser, samt overdækninger.

PERSON- OG MATERIALE HEJSESYSTEMER
Hos CS – City Stilladser er vi leveringsdygtige i alle former og typer
af professionelt person- og materiale hejs.

FLEKSIBLE ARBEJDSPLATFORME
Professionelle platforme, godkendt til en højde på op til
200 m, som kan tilpasses til enhver byggeentreprise.

HOVEDAFDELING
CS – City Stilladser ApS
Axel Gruhns Vej 10
8270 Højbjerg
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Har du spørgsmål angående stilladsarbejde eller arbejds-
platforme i Aarhus, Østjylland og Nordjylland, eller ønsker du
et godt uforpligtende tilbud, så kontakt CS – City Stilladser:

  8624 9511

Firma@cs-citystilladser.dk

- og få den bedste og mest professionelle vejledning
omkring stilladser og arbejdsplatforme.

EFFEKTIVITET OG SIKKERHED PÅ TOPPEN

Alt i stilladser · Overdækninger · Person- og materialehejs · Arbejdsplatforme

STORT UDVALG AF STILLADSER & OVERDÆKNING
CS – City Stilladser er leveringsdygtige i alle former for professionelle 
stilladser, såvel lave som høje stilladser, samt overdækninger.

PERSON- OG MATERIALE HEJSESYSTEMER
Hos CS – City Stilladser er vi leveringsdygtige i alle former og typer
af professionelt person- og materiale hejs.

FLEKSIBLE ARBEJDSPLATFORME
Professionelle platforme, godkendt til en højde på op til
200 m, som kan tilpasses til enhver byggeentreprise.

HOVEDAFDELING
CS – City Stilladser ApS
Axel Gruhns Vej 10
8270 Højbjerg
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