NYT NAVN,
MEN STADIG DET SAMME
Den 1. juni 2017 ændrer vi navnet på
Svendborg Malerforretning til ‘Malerfirmaet Kirkeløkke, Svendborg’
– men det er også det eneste, vi ændrer.
Tilbage i 2010 grundlagde vi Svendborg Malerforretning som et søsterselskab
til Malerfirmaet Kirkeløkke i Nyborg. Vi har fra starten kørt de to firmaer som to
separate virksomheder med samme ejer. For at højne kvalitet og fleksibilitet har
vi over de senere år haft et stigende samarbejde på tværs af de to virksomheder.
Dette samarbejde fortsætter vi fremover.
Ændringen af navnet sker med henblik på at skabe et samlet udtryk for de to
afdelinger. Vi ønsker udadtil at vise, at Malerfirmaet Kirkeløkke i Nyborg samt
Svendborg Malerforretning er én del af samme virksomhed, men med hver sin
lokale afdeling.
Kvaliteten og ydelserne forbliver de samme i alle vores afdelinger, og du vil stadig
møde de samme medarbejdere hos os som hidtil – uanset om du henvender dig til
vores afdeling i Svendborg, Nyborg eller Odense.
I Malerfirmaet Kirkeløkkes afdelinger bibeholder vi vores alsidighed og tager derfor
fortsat imod store som små opgaver fra både erhverv og private. Vi står som altid
som et konkurrencedygtigt og kvalitetsorienteret malerfirma, der udfører alt lige fra
renovering af ældre bygninger, vedligeholdelse af lejeboliger, til nybyg og gør brug af
både ældre og nyere malerteknikker.
Vi glæder os fortsat til at møde vores kunder i Malerfirmaet Kirkeløkke.
Venlig Hilsen
Jakob Kirkeløkke
Malermester
www.kirkeløkke.com
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VORES ANSATTE:

Malerfirmaet Kirkeløkke blev grundlagt
i 2004 i Nyborg og ejes og drives af
malermester Jakob Kirkeløkke. Vi har
i dag afdelinger i Nyborg, Svendborg
samt i Odense og faste kunder inden
for både det private, boligforeninger
samt erhverv. Vi vægter kvalitet højt,
ligesom det også er vigtigt for os altid
at aflevere det udførte arbejde til tiden.

Svendborg Malerforretning blev grundlagt som et søsterselskab til Malerfirmaet Kirkeløkke og har eksisteret siden
2010. Firmaet ejes og drives af malermester Jakob Kirkeløkke. Fra d. 1. maj
2017 ændres navnet til Malerfirmaet
Kirkeløkke, Svendborg.

Som 4. generation af en malerfamilie
har Jakob Kirkeløkke en kvalitetsorienteret og stolt tilgang til malerfaget, som altid kommer til udtryk i de
opgaver, der udføres for både erhvervskunder, boligforeninger samt private
kunder.

Alle ansatte i de tre afdelinger er
faglærte malere og er ansat under
overenskomsten mellem Malerforbundet
og Danske Malermestre.
Malerfirmaet Kirkeløkke beskæftiger
på årsbasis gennemsnitligt 20 malersvende, 5 lærlinge, 2 konduktører
og egen beregner.

