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Ebberupvej 98
5631 Ebberup

Tlf. 64 792 705
www. royalflyt.dk

Vi har mange års erfaring inden for flyttebranchen både 
nationalt og internationalt, privat såvel som erhverv. 

Til virksomheder yder vi konsulentrådgivning til bl.a. 
planlægning og koordinering, for så optimal og økono-
misk udførelse af enhver flytteopgave som mulig.

Vi er en seriøs samarbejdspartner, således at Deres 
virksomhed får mindst mulig spildtid og ineffektivitet.
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Basselund Vognmandsforretning
V/Jørgen Søgaard

n Entreprenørkørsel af grus og sten
n Udlejning af hydrema rendegraver med fører
n Krankørsel
n Afhentning af haveaffald og levering af brænde
n Kreatur- og grisetransport
n Palletransport med medbringetruck og kran
n Udlejning af containere

Tlf. 64 45 12 15
Mobil 40 33 73 77
www.basselund.dk · basselund@mail.dtele.dk

Ved vinduespolerer Michael Bønke
Kroggårdsvænget 13 · Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 4027 2703
suverenpolering@pc.dk

Vi yder service til både private og erhverv
– Ring og få en suveRen aftale…

Trænger dit murværk til en hjælpende hånd?

· Fliser og klinker
· Murer og støbearbejde
· Ny-, om- og tilbygning
· Reparationer
· Badeværelser

Ring for tilbud!
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3.500 kilo på krogen

P. Christensen A/S
Odense: tlf. 639 53900 - Kolding: tlf. 7634 7800 Haderslev: tlf. 7452 5510 - Padborg: tlf. 7467 1919 - www.pchristensen.eu

Mercedes-Benz har igen lanceret en vare-
vogn, som sætter nye standarder for lyd- 
og sikkerhedsniveau samt kørselskomfort. 
Den nye Sprinter kan trække 3,5 tons, 
hvilket gør den stjernegod til eksempelvis 
entreprenørarbejde. Du bestemmer selv, 
om det skal være en kasse- eller ladvogn 
eller dobbeltkabine.

Som et ekstra plus er vognen udstyret med 
Euro 5 teknologi og Eco Gearing, hvilket 
gør den miljøvenlig og brændstofbespa-
rende. Kig forbi din lokale P. Christensen 
a/s - vi glæder os til at vise dig de nye 
muligheder med Sprinter varebilerne fra 
Mercedes-Benz.

3,5 tons træk

Euro 5 teknologi

Eco Gearing (manuel eller automat)
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cc Teknik Aps
– autoriseret elkompetence

tet. Pakkerne tilbydes både 
virksomheder og private med 
mulighed for mellem 2 og 16 
videokameraer i professionel 
billedkvalitet – til priser mel-
lem 9995 og 24.995 kr. plus 
moms og installation. Desuden 
skræddersys sikringsløsninger 
efter kundernes behov.
- Vores nøgleord er professio-
nalisme, kvalitet og høj moral. 
Aftaler bliver overholdt, og der 
skal ikke kunne sættes spørgs-
mål ved det færdige arbejde, 
tilføjer Christian Kold. 
CC Tekniks ansatte har kom-
petencer inden for hvert deres 
felt. Sammen med et netværk 
af dygtige samarbejdspartne-
re løser CC Teknik dermed de 
mest komplekse opgaver. Alle 
installationer afsluttes med en 
udførlig gennemgang, så kun-
der får fuld tryghed, når arbej-
det afleveres. 

overvågning og sik-
ring af virksomheder 
og private hjem er en 
del af et komplet pro-
duktprogram hos cc 
Teknik i Ringe 

Med lokalt afsæt i den midt-
fynske ”hovedstad” leverer 
den autoriserede elinstallatør 
CC Teknik hele paletten fra 
løsning af små og større opga-
ver hos private kunder til store 
komplicerede installationer, 
teknik og serviceopgaver hos 

erhvervskunder på Fyn og i 
Trekantområdet.

stort og småt

– Vi leverer fleksibel service og 
løser store som små opgaver, 
forklarer daglig leder Carsten 
Lauritsen, der sammen med 
Christian Kold er indehavere 
af firmaet.
Et af CC Tekniks primære ar-
bejdsområder er installation 
og vedligeholdelse af sikrings-
løsninger til virksomheder og 
private hjem. Installation af 
industrimaskiner, overvåg-
ning og styring af varme, luft, 

lys og solafskærmning, sty-
ring af produktionsmaskiner 
og alle former for elarbejde i 
forbindelse med renovering 
og nybyggeri af erhvervsbyg-
gerier og kontorer hører også 
med til CC Tekniks service. 
Desuden tilbydes døgnvagt.

sikkerhed til  
kampagnepris

Netop nu tilbydes tre for-
skellige kampagnepakker på 
brugervenlig og sikker vide-
oovervågning med optagelse 
på harddisk og mulighed for 
fjernovervågning via Internet-

Byvænget 1 · 5750 Ringe
Telefon 72 44 11 88 
 www.ccteknik.dk

Årslev Tømrerforretning ApS 

Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev · Tlf. 23 65 63 53
claus@aarslevtomrerforretning.dk
www.aarslevtomrerforretning.dk

Til maj 2010 fejrer vi 5 år. Det har været 

5 år med travlhed, god vækst og mange 

spændende opgaver er tilføjet cV’et.

Firmaet beskæftiger i dag 11 svende,  

1 lærling samt en administrativ medar-

bejder, som betjener en stabilt voksen-

de kundekreds 

»Opgaverne spænder fra småreparationer og låseser-
vice over udskiftning af vinduer og døre til diverse 
entreprisetyper omkring nybyg, tilbyg og renovering 
– eksempelvis i forbindelse med tage og udestuer. Fir-
maet er medlem af Dansk Byggeri.« 

God kundekommunikation

Selv varetager jeg primært erhvervssiden af firmaets 
aktiviteter – herunder store entrepriser – mens An-
ders Mosebo i samarbejde med mig tager sig af privat-
kunderne.« 

Årslev Tømrerforretning ApS
-KVALITETSARBEJDE TIL TIDEN

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30, 5792 Årslev
Tlf: 23 65 63 53  Fax: 65 99 33 16 mail: claus@aarslevtomerforretning.dk

DIN lokale tømrerforretning
...er med til at holde Danmark i gang

Lidt om os – og om godt håndværk...
Vores hold består i dag af 9 svende, 1 lærling og 1 ansat på kontoret.
Sammen beskæftiger vi os med tømrerarbejde af enhver slags – altid med fokus 
på godt håndværk, kvalitet, præcision og den rigtige timing.

Vi har fuldt udrustede servicebiler, der er klar til alle typer af opgaver. 

Samtidig har vi på adressen Gl. Byvej 30 i Årslev eget værksted.

Årslev Tømrerforretning er siden etableringen i 2005 vækstet og vokset – især på 
grund af trofaste kunder og dygtige medarbejdere.

Det er vores målsætning at fastholde og udbygge vores image som en seriøs og 
troværdig leverandør af alle former for tømrerarbejde i høj kvalitet – ved hjælp af 
fagligt dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere.

Vores samarbejdspartnere er hovedsageligt fra lokalområdet.

Vi løser opgaver for både private kunder og erhvervskunder.

Årslev Tømrerforretning er medlem af Dansk Byggeri.

Ring og få en uforpligtende snak med tømrermester 
Claus Berthelsen på mobil 23 65 63 53

Vi gør jeres ideer til virkelighed.

Hvordan vi gør det, kan du læse mere om på

www.aarslevtomrerforretning.dk

Virksomhedsportræt
Annonce

Tagarbejde

Vinduer/døre

Energi/ thermoruder

Gulve

Køkken/bad/
garderobe

Låseservice

Udstillingsmoduler/
stande

Snedkerarbejde

Sommerhuse

Tilbygninger

Renovering

Totalentreprise

Erhvervsbyggeri
»Årslev Tømrerforretning løser alle 
opgaver indenfor faget og servicerer både 
private og erhvervskunder«, fortæller 
indehaver Claus Berthelsen.
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Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

 

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka

Rødbrun

AZ Tagteknik 
monterer tørvejr
AZ Tagteknik står derfor klar med råd og dåd, når vand og sne løber og 
fyger ind gennem nedslidte tagåbninger eller utætte vinduer og døre.

– Vi leverer, monterer og renoverer alle tagtyper, lige som vi udfører 
tømrerarbejde og monterer nye vinduer og døre. Vi er ikke lagt fast på 
bestemte produkter, fortæller Peter Christensen fra AZ Tagteknik.
Han supplerer meldingen om, at “de fynske husejerne bør reagere, hvis de 
opdager utætheder ved deres tag – eller har mistanke om, at taget ikke er 
i topform til efterårets og vinterens våde og kolde belastninger”.

Gratis tageftersyn

- En del af vores tryghedskoncept er netop, at vi kører ud og udfører en 
uvildig og gratis gennemgang af tag og herunder sætter en tidshorisont 
for tagets levetid.  Vi kortlægger eventuelle fejl, mangler og skader, og 
efterfølgende giver vi et tilbud på en tagrenovering med prisgaranti. 
Det betyder, at vi matcher eventuelle andre tilbud på tagrenovering, 
hvis disse tilbud er billigere end os for et tilsvarende arbejde, fortsætter 
Peter Christensen. 

AZ Tagteknik tilbyder forskellige løsninger til alle slags tag, både let-
tere og tungere løsninger – fra stål- og tagpap til cement- og teglløs-
ninger. Med op til 30 års produktgaranti.

30 års garanti
Den lange garanti følger eksempelvis 
med Decra Elegance, der er en langtidsh-
oldbar løsning som til forveksling ligner 
glaserede teglsten og samtidigt er et bil-
ligere alternativ til den tungere tegltag-
konstruktion. 30 års produktgaranti og 
15 års udførelsesgaranti følger i øvrigt 
alle Decra’s tagprodukter.

Alternativet til et splinternyt tag kan 
være en tagrenovering i form af rensning 
og maling af kundernes nuværende tag. 
Selv om det måske ser slemt ud på over-
fladen, kan det i mange tilfælde betale 
sig at få det renset og malet med et flot 
resultat. Den langtidsholdbare metode 
omfatter dybderensning, afskylning, al-
gebekæmpelse, grunding samt to gange 
sprøjtemaling med ekstra dækevne.

BYG-Garanti

AZ Tagteknik er medlem af BYG GA-
RANTI- ORDNINGEN, der sikrer 
kunderne fem års skriftlig garanti på en-
hver renovering af eternittag og 15 år på 
et nyt tag. 

Firmaet anbefaler kun renovering, hvis 
det betaler sig i forhold til det eksister-
ende tags tilstand og restlevetid. AZ 
Tagtekniks erfaring viser samtidigt, at 
professionel renovering forlænger tagets 
levetid med 15 til 20 år. Det er samtidigt 
væsentligt billigere i forhold til et nyt tag, 
da de samlede udgifter til tagrenovering 
kun er en tredjedel af, hvad et nyt tag ko-
ster.

En del fynske husejere  
finder for øjeblikket ud af, at  
deres tag, vinduer og døre  

ikke er i topform til  
efterårets og den kommende 

vinters våde nedbør
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– løsninger til bedre kontormiljøer...

Åbningstider: Man-tors. kl. 10.00-17.30 · Fredag kl. 10.00-19.00 · Lørdag kl. 9.30-14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30-15.00

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

Der er travlhed på  
Depot Vestfyn hvor 
der læsses og tømmes 
øl, vand og vin kasser 
fra tidlig morgen til 
sen aften, ud fra det 
depotet på Løimarks-
vej i Assens

Mellem 6 og 900 forskellige 
vin, øl og vandprodukter lastet 
hverdag. Vi har stort set alt i 
drikkevarer, fortæller Claus 
Bredning, der startede Depot 
Vestfyn i 2005, efter igennem 
mere end 20 år at have kørt 
for de store bryggerier. Vi vil 
gerne kunne kikke vore kun-
der i øjnene uanset om de er 
små eller store.  Hvor de store 
depoter opererer med et vist 
antal ens minimums kasser 
leverer vi i mængder fra 5 op 
til 100 kasser.

Det betyder at vi har mange 
små og mellem store kunder 
indenfor kantiner, cafeer, 
værtshuse, købmænd og døgn-
butikker. Desuden leverer vi 
til en del større virksomheder.

service og fleksibilitet

Kodeordet hos os er SERVICE. 
Vi stiller ingen krav og kan 
levere stort set alt efter kun-
dernes ønsker. Vi leverer fragt 
frit uanset om der er tale om 
2 eller 20 kasser og vi sætter 
varerne helt på plads hos kun-
den, om det er i kælder, på loft 
eller i et køleskab.
Vore biler kører over hele Fyn 
i faste turnusser. Normalt ope-
reres med dag til dag levering 
men vi har også X-pres leve-
ring samt døgn og weekend-
vagt for hasteleverancer.

Fest og fadøl

Skal der være fest eller festival 
er vi på pletten. Vores fadøls-

anlæg kommer ud til private 
fester, havnefester, dyrskuer 
sportsstævner og markeder.

Kildevand med eget logo

For de af vore kunder som 
gerne vil profilere sig, kan vi 
tilbyde kildevand på flasker 
med deres eget logo. Vandet 
er fra en kilde på den jyske 
hede.

saft fra søbogaard

En specialitet er økologisk 
saft fra Søbogaard som fås i 
12 forskellige varianter, f.eks 
hyldeblomst, mynte og trane-
bær er meget populære. 
Vi er ikke længere væk end 
telefonen, så hvis I kunne 
tænke jer at få den bedste be-
tjening på Fyn mht. levering 
af drikkevarer så kontakt os 
gerne. 

Alle drikkevarer 
i en lind strøm

Depot Vestfyn Aps 
Løimarksvej 11 
5610 Assens 
Tlf. 64 77 17 02
Mobil 28 42 02 33
claus@depot-vestfyn.dk
www.depot-vestfyn.dk
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Restaurant Klinten

totalkapacitet er på cirka 140-
175 personer. Vi råder over 
fem lokaler, der hver især kan 
rumme mellem 20 og 60 per-
soner. På it og av-siden råder 
vi over moderne faciliteter, der 
kan tilpasses de enkelte kun-
ders ønsker og behov. I daglig-
dagen er vores primære pej-
lemærker god kundekontakt 
og individuelt skræddersyede 
arrangementer fra start til 
slut. Succeskriteriet er, at alle 
vores forskellige gæster skal 
føle sig velkomne. Ring og hør 
mere om Restaurant Klintens 
mange spændende tilbud.«

Det kendte Faaborg-
spisested, der udover 
restaurationsdriften 
danner ramme om en 
række arrangementer, 
der spænder fra fest-
lige familiebegiven-
heder til firmafester 
samt dag og aftenmø-
der, har byens bedste 
fjordudsigt  

»Der er ingen tvivl om, at vi 
har til huse på den rigtige 

side af vejen«, smiler Jeanette 
Kyhn, der siden november 
2007 sammen med sin mand 
Jørn har forpagtet Restau-
rant Klinten. »Vores udendørs 
solterrasse med plads til om-
kring 80 spisende gæster er 
en stor attraktion i hele som-
merhalvåret. Men vi byder 
på a la carte menuer til både 
frokost og aften året rundt. 
Derudover udgøres en stor del 
af restaurantens aktiviteter af 
vores populære festarrange-
menter. Kulinarisk spænder 
vi fra kendte klassikere som 
kalvesteg stegt som vildt og 
islagkage som dessert til seks-
syv retters gourmetmenuer. 

Vores køkkenchef udgiver me-
get snart et spændende nyt 
menukort.«   

skræddersyede  
arrangementer

»I erhvervsregi benytter flere 
og flere sig af de enestående 
muligheder, vi i kraft af vores 
optimale beliggenhed og mo-
derne faciliteter kan byde på. 
Vi spænder fra fester, recep-
tioner og jubilæer til dag og 
aftenmøder – typisk med 40-
60 deltagere. Derudover kan 
vi i samarbejde med Danland 
Feriecenter afvikle flerdages 
arrangementer med overnat-
ning. Restaurant Klintens 

Restaurant Klinten · Klintealle 1 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 32 00 · restaurantklinten@stofanet.dk · www.klinten-faaborg.dk
1. okt. - 30. marts: Mandag-onsdag åbent efter aftale / torsdag-lørdag: kl. 12-21 / søndag: kl. 12-16 · 1. april-30. sep.: Åbent alle dage

62 62 50 48
Damhusvej 16 · 5750 Ringe

www.oles-olie.dk

Hvad gør serviceteknikeren hos dig?
Han tjekker bl.a. kedlens varmeflader og røgveje. Desuden ser
han om forbrændingen er effektiv, og om dysen virker. Du kan
være sikker på en fagmæssig og korrekt service.
VÆLG MELLEM FLERE SERVICEABONNEMENTER.

PRIMO+ Effektiv forbrænding
- Færre sodbelægninger giver
lavere olieforbrug

- Beskytter olietank og anlæg
- Færre lugtgener ved påfyldning
- Færre driftsstop

- det helt rigtige valg!

VI BRINGER DIT FYR
I TOPFORM

Olie leveres inden 4 timer ved tørkørsel
hvis du har automatisk levering • Oliefyrs-
reparationer • Smøre- og hydraulikolie •
Oliefyrsabonnementer • Flaskegas til indu-
stri og private • Industrielle luftarter fra Air
Liquide leveres med lille lastbil fra Ringe

Vinteren står for døren...
og vi kommer med varmen til hele Fyn.
Ring allerede i dag og få et godt tilbud
der varmer.
Velkomstrabat til nye kunder.

Nyhed
Hent selv olie!

Afhent din fyringsolie

i Ringe og lån

gratis en trailer.

OPLEV
BESPARELSER
PÅ VARME-
BUDGETTET
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Nye muligheder…

Kjerbye Design  
Erhvervsbeklædning 
tilbyder nu flere nye 
spændende mærker

I løbet af 2009 har vi udvidet 
vores sortiment med bl.a. Aco-
de som er en del af kvalitets 
mærket KANSAS og Acode 
tilbyder nogle top lækre pro-
dukter indenfor sweat, jakker, 
softshell, skibukser m.m.
Efteråret har ligeledes budt 
på mærket Friendtex, som er 
modetøj med brede anvendel-

ses muligheder også indenfor 
erhverv. Den nye forårskollek-
tion vil være klar i butikken
fra uge 6.
I sportens verden er kommet 
CRAFT, hvor vægten er lagt 
på fritid, ski og løbeture – vir-
kelig gode og gennemtestede 
produkter.
Sidst men ikke mindst fodbold 

mærket JOMA. Et verdensom-
spændende mærke – produk-
ter som virkelig skal ses !!
 
Vi håber hermed yderligere at 
kunne dække vores kunders 
ønsker og brede behov. Brode-
rimaskiner står tændt, vi er 
altid klar – vel mødt i butik-
ken… 

Kjerbye Design · stationsvej 22 · 5792 Aarslev · Tlf. 65 99 20 05 · Mobil 20 13 19 60 · kjerbye@mail.dk · www.kjerbyedesign.dk
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Thrane consult

Hvad enten det drejer sig om 
små eller store opgaver, står 
Thrane Consult for omhu 
og akkuratesse. Vi husker 
alle deadlines – for eksempel 
moms- og skattefrister. Opga-
verne løses enten hos kunden 
eller fra vores kontor alt ef-
ter kundens ønsker og behov. 
Ring og hør nærmere.« 

Udover kvalitet i arbejdet står 
Thrane Consult for en fair 
prispolitik. Kunden binder sig 
ikke til et bestemt timeantal, 
og betaler kun for den tid der 
rent faktisk bruges på en gi-
ven opgave. For at imødekom-
me den stigende efterspørgsel 
har Thrane Consult for nylig 
ansat en regnskabsmedarbej-
der. »Vi betjener en bred kun-
dekreds sammensat af små og 

mellemstore virksomheder«, 
fortæller Lene Thrane Thom-
sen. »Kundekredsen når hele 
spektret rundt – fra produk-
tion, handel, service, hånd-
værkere, forretningsdrivende 
til liberale erhverv.« 

omhu og akkuratesse

»Thrane Consult er leverings-
dygtig i alt – fra betalinger 
til bogføring og fakturering. 

Herudover varetager vi løn, 
moms, budgetopfølgning, 
månedsafslutning og færdig-
gørelse af regnskab og selvan-
givelse. Endelig kan vi tilbyde 
at udarbejde budgetter og stå 
for kontakten til revisor og 
bank, ligesom vi kan forestå 
implementeringen af nye øko-
nomisystemer, udarbejde ef-
terkalkulationer og give kom-
petent økonomisk rådgivning. 

Thrane consult Aps
Faunavænget 7 · 5792 Årslev · Tlf. 51 88 45 99
lene@thrane-consult.dk
www.thrane-consult.dk

Indehaver Lene Thrane Thomsen er  
registreret revisor og medlem af FRR. 
Fra 1992, til hun i 2008 valgte at blive 
selvstændig, har hun arbejdet som 
regnskabschef i en række meget  
forskellige virksomheder
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Nsafe – cIsco 
Netværkseksperter

Premier Partner og har dermed 
alle de certificeringer, der kræ-
ves for at opnå denne status.« 

24 timers service

»NSafe lægger stor vægt på fag-
lig dygtighed samt som organi-
sation at kunne agere hurtigt, 
adræt og fleksibelt. Kundernes 
IT-udstyr skal bare virke 24 ti-
mer i døgnet 365 dage om året. 
I kraft af vores beredskab kan 
vi imødekomme langt de fle-
ste behov på området.  Hos os 
vil kunderne aldrig støde på 
telefoniske snakkemaskiner. 
I stedet får de en levende og 
kompetent medarbejder i rø-
ret. Mange problemer løses via 
remote-opkobling til kundens 
system, men brænder det for al-
vor på, er NSafe også på pletten. 
I forbindelse med håndtering af 
komplekse systemer er det vig-
tigt at kunne reagere hurtigt. 
Vi har døgnvagt og servicerer 
vores kunder 24 timer i døgnet, 
syv dage om ugen, og det gæl-
der også klassiske ferieperioder 
som jul og nytår.« 

Firmaet blev startet i 
2005 og har på fire år 
opbygget en solid kun-
deportefølje. udover 
at besidde en række 
af landets stærkeste 
certificeringer kan 
alle fem medarbejdere 
trække på stor erfaring 
fra landets største 
kommunikationsfir-
maer.

»Alle virksomheder kommuni-
kerer elektronisk og har indivi-
duelle data- og internetmæssige 
behov og krav i den forbindelse. 
Blandt vores fornemste opga-
ver er at hjælpe offentlige og 
private virksomheder med at 
implementere ny netværkstek-
nologi og supportere den alle-
rede eksisterende med service 
og opdatering«, fortæller Peter 
Svarre, der i kompagniskab 
med Kennet Grau ejer og driver 
virksomheden. »Vi stiller vores 
store IT-kompetencer til rådig-
hed for en bred kundekreds af 
større virksomheder, hvoraf 
mange har internationale akti-
viteter. Branchemæssigt tegnes 
vores kundekreds blandt andet 
af medie- og transportvirksom-
heder, forsikringsselskaber, of-
fentlige institutioner og andre 
IT-virksomheder, som vi fun-

gerer som underleverandør til. 
NSafe dækker produktområder 
som LAN, WAN, VPN, Wireless 
og sikkerhed.«

optimale  
kommunikationsløsninger

»NSafe er en seriøs og troværdig 
samarbejdspartner, der er kendt 
for at levere ydelser af høj kvali-
tet. Som konsulenter beskæfti-
ger vi os med et højt specialise-
ret område, hvor tæt dialog med 
kunden er den primære nøgle 
til godt samarbejde. Gennem 
dialogen afdækkes virksomhe-
dens behov, og vi får mulighed 
for at sikre, at de ydelser vi leve-
rer, lever op til forventningerne. 
I kraft af vores knowhow kan 
vi guide kunderne gennem den 
komplicerede proces, der ligger 
bag realiseringen af en optimal 
kommunikationsløsning. Ved 

at være på forkant med imple-
mentering og anvendelse af ny 
teknologi hjælper vi kunderne 
til at få størst udbytte af deres 
IT-infrastruktur.«

certificeret cisco  
Premier Partner

På landsplan er NSafe at finde 
blandt de fem førende IT-firmaer 
i sin kategori. Virksomheden er 
unik for det syddanske område, 
idet den dækker så bredt, som 
den gør. »Vores primære ind-
satsområde er systemernes mo-
torveje. Dermed er vi med til at 
sikre, at det avancerede udstyr 
i teknikrum og datacentre fun-
gerer optimalt«, forklarer Peter 
Svarre. »Vores typiske kommu-
nikations- og samarbejdspart-
nere befinder sig i kundekred-
sens IT-afdelinger. Vi fokuserer 
på Cisco produkter, er Cisco 

Anni Kennet Kim Kristian Peter

Nsafe Aps · Filosofgangen 24, st. · 5000 odense c · Tlf. 70 207 204
www.nsafe.dk
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Bøjden Nedbrydning og 
Produkt Handel

af Lindø skibsværfts cam-
pingplads på Horne Næs, der 
sandsynligvis bliver fredskov 
fremover. Den omfattende 
nedrivnings- og oprydnings-
proces inkluderer opgravning 
af kabler og kloak- og forsy-
ningsledninger. Vores kunde-
kreds består typisk af større 
firmaer suppleret af en mindre 
gruppe privatkunder. Bøjden 
Nedbrydning og Produkthan-
del er blandt andet underle-
verandør i forhold til firmaet 
Kingo Carlsens afdeling på 
Sjælland. Et af vores store spe-
cialer er nedskæring af større 
jernkonstruktioner, og netop 
nu arbejder vi med nedskærin-
gen af en kæmpestor kedel på 
Lynetten i København. Vi har 
stor erfaring og ekspertise i 
industrisammenhæng. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte os for mere info om 
firmaets mange aktiviteter.«

Fra oktober i år har 
det dynamiske firma 
fået kloakautorisati-
on. udover kloakering 
tæller aktiviteterne 
blandt andet nedriv-
ning, maskinflytning, 
fabriksoprydning samt 
tømning af lader, 
stalde og værksteder 
i forbindelse med 
dødsboer

»Med ansættelsen af Jon Jo-
hansen, som tidligere drev 
firmaet JF Anlæg, fik vi i 
oktober måned kloakautori-
sation, og det har betydet en 
væsentlig udvidelse af vore ak-
tiviteter«, fortæller indehaver 
Søren Kvistgaard Stage. »Ud-
over Jon beskæftiger firmaet i 

dag tre faste medarbejdere og 
en kreds af freelancere i for-
skellige håndværksfag. Bøjden 
Nedbrydning og Produkthan-
del er en miljørigtig arbejds-
plads. Det er vigtigt for os at 
arbejde i overensstemmelse 
med de nyeste bestemmelser 
på miljøområdet. Ved en ned-
brydning er det således højest 

3-4 %, der går til deponi, mens 
resten genanvendes. Også på 
sikkerhedsområdet markerer 
vi os med det mest moderne 
udstyr.«

Fra campingpladser til 
industrianlæg

»Blandt vores igangværende 
aktiviteter er nedrivningen 

Vi løser maleropgaver både ude og inde og leverer en kompetent 
rådgivning om farvevalg, materialer og vedligeholdelse. 
Hvad enten det er facaden eller garagen, køkkenet, stuen eller 
entréen, der trænger til en kærlig hånd, så løser vi opgaven. 
Skal malerarbejdet foregå på en arbejdsplads, lægger vi en plan 
for arbejdet, så det ikke griber forstyrrende ind i virksomhedens 
dagligdag. 
Kontakt os for et uforpligtende tilbud og en samtale om farver 
og materialer.

Bøjden Nedbrydning og Produkt Handel 
Ramsevej 1 · 5600 Faaborg  · Tlf. 70 20 09 27 

info@nedbrydning-baksning.dk
www.nedbrydning-baksning.dk

Gislev Auto klarer alt
Siden Benny Svensson 
i 1994 rykkede ind i 
Gislev Autos  
nuværende lokaler er 
faciliteterne udvidet 
markant, så værkstedet i 
dag består af to  
afdelinger på i alt  
ca. 600 m2, der bl.a. 
indeholder fem lifte  
og en grav

Ørbækvej 30
5854 Gislev
Tlf. 62 29 15 23
Mobil 20 27 45 43
benny_svensson@
mail.dk
www.ryslinge.net/ 
gislev-auto.dk

Gislev Auto Klarer alt
»Gislev Autoværksted A/S klare alt indenfor all round 
service, reparationer og opretninger på last-, vare- 
og personbiler af alle mærker« , fortæller indehaver 
Benny Svensson.

skadesvurdering ifølge Autotaks
»Gislev Autoværksted A/S er organiseret i Autotaks, 
og dermed er vi af forsikringsselskaberne autorise-
rede til at foretage skadesvurdering, lokalisering af 
reservedele, estimering af timeforbrug m.m. I for-
bindelse med vedligeholdelse og opdatering af denne 
vigtige kompetence deltager vores medarbejdere året 
rundt i diverse kursusforløb.« 

Hurtig levering og kvalitet i arbejdet 
»Over hele linien lægger Gislev Autoværksted A/S 
stor vægt på hurtig levering og kvalitet i arbejdet. I 
forbindelse med længerevarende service og repara-
tion råder vi over to kundebiler, folk kan låne. Vores 
kunder fordeler sig 50/50 mellem private og erhvervs-
kunder – specielt vognmænd og store fynske firmaer. 
Endelig er køb og salg af brugte biler en stor aktivitet 
for os.«

Gislev Autoværksted
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Løfter der holder
En væsentlig inspira-
tionskilde til Kewen 
Paicks opfindelse af 
sin epokegørende 
løftemaskine var de 
hårde opslidende 
arbejdsopgaver han 
løste i forbindelse 
med en række store 
brolægningsarbejder 
i Berlin umiddelbart 
efter murens fald 

»UniPaick PA-202 er en unik 
multiløfter på markedet«, for-
tæller byggeleder og opfinder 
Kewen Paick, der har verdens-
patent på sin epokegørende 
opfindelse. »Løfteren appel-
lerer til en bred kundegruppe 
med udgangspunkt i bygge-, 
entreprenør- og vognmands-
brancherne. Basismodellens 
spændvidde strækker sig fra 
94-144 cm., og hermed er den 
ekstremt brugervenlig – for 
eksempel i forbindelse med 
håndtering af granitkantsten. 
En UniPaick PA-202 er på én 
gang lille, let og kompakt, og 

så kan den umiddelbart tilkob-
les alle former for hydrauliske 
maskiner. Har kunden først 
anskaffet basis-rammen, kan 
der tilkøbes alle former eks-
traudstyr til billige penge.« 

El-hydraulisk  
model på vej

»UniPaick PA-202, der blev 
sat i produktion i august i år, 
er en 100 % danskproduceret 
løfter. Kolding-virksomheden 
KIMAS varetager opskærin-
gen af jernet, Ringe Maskin-
fabrik tager sig af produktio-
nen, hydraulikken leveres af 

Paick Design · Bøjden 20 · 5792 Årslev
Mobil: 20 30 97 50

kewen@paick.dk · www.paick.dk

DANI-TEK i Haderslev og ma-
lerarbejde af Broby Industrila-
kering. Netop nu er jeg i fuld 
gang med udviklingsarbejdet 
på en helt ny el-hydraulisk mo-
del, der blandt andet vil indgå 
i forbindelse med ophæng i 
BMS- og byggekraner. En 
UniPaick PA-202 er en ideel 
løsning alle steder, hvor der 
forekommer tunge løft. Ring 
og hør nærmere.«     
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Konnerup & co
jen fra konditor til chokolade-
mager, samt indvier gæsten i 
chokolade så man næsten kan 
føle palmernes susen. Rund-
visningen rummer også en 
fremvisning af produktions-
lokaler samt smagsprøver på 
nogle af herlighederne.
For rundvisninger i januar og 
februar 2010 kontakt os ven-
ligst mellem 8.00 og 16.00 på 
tlf. 62 29 27 25.
Speciel pris i januar og febru-
ar:  75,- kroner pr. person, mi-
nimum 12 personer.

Konnerup & co løber 
stærkt i disse dage, 
men alle lokaler i den 
nyrenoverede kro på 
sydfyn, summer  
alligevel af glæde og 
entusiasme, blandet 
med passion for den 
gode råvare og tusind-
vis af fortryllende 
dufte

Her er et godt mix af kreati-
vitet, forretningssans, hånd-
værk og knowhow.
Hos Konnerup har det været 
jul en rum tid, for trøfler, mar-
cipanstykker og andet mund-
godt er populære varer især op 
til jul. Her produceres luksus 
chokolader til private ganer, 

samt kurve og kasser til fir-
maer rundt om i landet.
Især julekasser til personale 
gaver er populære, og de vari-
erer efter kundens ønske. Én 
forespørger fynske produkter, 
andre forespørger chokolader 
og fantastisk Australsk Taw-
ny, eller måske en kasse med 
»spræl i« osv. Der er masser af 
chokolader og andre søde deli-
katesser at vælge imellem, og 
man fristes nemt. Små og sto-
re pakker afleveres med smil i 
egen butik og rundt omkring i 
landet.
Og hvis ikke julen varer lige til 
Påske, kan det lille firma sta-
dig holde dampen oppe. I janu-
ar og februar sættes der fokus 
på rund-visninger. Grupper 
op til 30 personer kan booke 
Henrik Konnerup 1-1½ time, 
hvor han med smittende glæde 
og højt tempo fortæller om ve-

Konnerup & co Aps · svendborgvej 399 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 29 27 25
sales@konnerup-co.dk · www.konnerup-co.dk

Dansk Indbrudssikring
formål at støtte og koordinere 
det forebyggende arbejde i poli-
tikredsene, fortæller vicepoliti-
kommissær John Radmer.
»Jeg har nærstuderet de ind-
brudssikrede vinduer, og det er 
min klare opfattelse, at de er 
rigtig gode og stærke – de har 
jo også opnået godkendelse. Her 
på centret hilser vi alle gode, se-
riøse tiltag velkommen, så når 
et sådan produkt dukker op, er 
vi selvfølgelig glade«. 

Ifølge John Radmer  
har Danmark en kedelig 
rekord

»Vi er det land i Europa, der har 
flest indbrud pr. husstand – og 
vi er det land i Europa, der gør 
mindst for at beskytte os. De to 
ting hænger naturligvis sam-
men. Som borger er det vigtigt 
at erkende, at man selv har et 
ansvar for at beskytte sig mod 
kriminalitet. Og mange gør 
heldigvis også noget ved sagen, 
for det er forbundet med rigtig 
mange ærgrelser og utryghed at 
have indbrud i sit hjem«.

Indbrudssikrede vindu-
er og døre kan stoppe 
indbrudsbølgen

Rigspolitiets Nationale Forebyg-
gelsescenter bifalder, at borger-
ne nu får bedre muligheder for 
at beskytte sig mod indbruds-
kriminalitet
Antallet af indbrud og hjem-
merøverier de senere år har 

været støt voksende. Men det er 
muligt at sikre sig. Hos Dansk 
Indbrudssikring, der er ene-
forhandler af de eneste forsik-
ringsgodkendte certificeret ind-
bruds-sikrede døre og vinduer 
herhjemme, vil man nu i gang 
med at oplyse danskerne om, at 
de stort set kan indbrudssikre 
deres hus eller lejlighed ved at 
udskifte de almindelige vinduer 
og døre. 

»Indbrudssikrede vinduer er 
forseglede med lukkemekanis-
mer hele vejen rundt, hvilket 
gør dem næsten umulige at 
brække op, og de er udstyret 
med lamineret, fastlimet glas, 
som er meget svært at slå i styk-
ker. Kan tyven ikke komme ind 
i hjemmet, er indbruddet und-
gået«, forklarer Per Bang Jen-
sen, direktør i Dansk Indbruds-
sikring. 
For at blive certificeret skal pro-
dukterne leve op til specifikke 
krav til hængsler og glas, lige-
som træet skal kunne modstå 
både slag og tyvens traditionelle 
værktøjer, nemlig koben, ham-
mer og skrutrækker, som har 
let spil over for traditionelle vin-
duer og døre.

Rigspolitiets sikrings-
rådgivere er positive

Hos Rigspolitiets Nationale 
Forebyggelsescenter hilser man 
de indbrudssikrede døre og vin-
duer velkommen. Centret, der 
blev etableret i forbindelse med 
politikredsreformen, har til 

Dansk
Indbrudssikring

UNDGÅ INDBRUD

- med indbrudssikre vinduer og døre

FÅ ET TRYGT HJEM MED
INDBRUDSSIKRE VINDUER 
& DØRE
n Eneste forsikringsgodkendte 
 indbrudssikre vinduer og døre

n  Skaber tryghed og sikkerhed

n  Forhindrer indbrud

n  Overholder danske energikrav

Få mere information på tlf. 62 615 615 eller www.danskindbrudssikring.dk

Dyssevej 28 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 615 615 · info@danskindbrudssikring.dk  · www.danskindbrudssikring.dk
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PHøNIx TAG Fyn A/s

PHøNIx TAG Fyn A/s
Langagergyden 1 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 13 17

jtl@phonixtag.dk · www.phonixtag.dk

som led i et nyt råd-

givnings- og salgsiniti-

ativ fungerer PHøNIx 

TAG Fyns fem profes-

sionelle tagdækkere 

nu som salgsmontører 

i en nydannet miniaf-

deling, hvis indsats er 

målrettet håndværker-

kunder og private

ERHVERV FYN

 

Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte firmaet for et 
uforbindende tilbud«, slutter 
John Trier Lauridsen.

»Miniafdelingens nye spæn-
dende aktiviteter profileres i 
reklame- og kommunikations-
sammenhæng af vores maskot 
og frontfigur Tage, som er en 
garvet tagekspert af den lune 
og gennemført professionelle 
slags«, fortæller direktør John 
Trier Lauridsen. »Når det gæl-
der tage, er der kort sagt ikke 
det, Tage ikke ved. Figuren er 
opfundet af Aakjærs Bureau i 
Vejle og kan ses på alle vores 
biler, ligesom han på lands-
plan er en gennemgående 
skikkelse i vores brochurema-
teriale. Phønix Tag A/S består 
af ni centre med 250 ansatte. 
Hos os er alt muligt. Ligesom 
Tage kan vi det hele og vil gøre 
næsten alt for vores kunder.« 

Professionel og relevant 
rådgivning

»Miniafdelingens fornemste 
opgave er at yde professio-
nel og relevant rådgivning og 
herigennem give kunderne 
værdifuld viden om den opti-
male pleje og vedligeholdelse 
af deres tage. Vores kunder 
kommunikerer altså direkte 
med en erfaren stab af reali-
stiske praktikere og fagfolk, 

der ved hvad de taler om og 
ikke er bange for at dele ud af 
deres viden. Her på Fyn tæl-
ler miniafdelingen fem dygtige 
og erfarne medarbejdere, der 
alle sammen er professionelle 
håndværkere med tagpap som 
speciale. Tre besøger kun-
der over hele øen, mens en er 
beskæftiget med support og 
en varetager den logistiske 
dimension – indkøb, lagersty-
ring m.m.«

Fleksibel, levende og 
smuk

»Tagpap er topscorer – både 
når det gælder fleksibilitet og 
funktionalitet. En tagpapløs-
ning er det optimale valg i 
utroligt mange sammenhæn-
ge. Som materiale betragtet 
kan tagpap tilpasses en meget 
bred vifte af arkitektoniske 
sammenhænge. Phønix spæn-
der fra lager og industribyg-
ninger over boligblokke og 
parcelhuse til sommerhuse, 
carporte og udhuse i alle stil-
arter og materialer. 
Tagpap repræsenterer en po-
pulær og indarbejdet løsning 
samtidigt med, at materialet 
vinder frem som element i den 

eksperimenterende og trend-
sættende del af arkitekturen. 
Udover at være en fleksibel 
løsning deler tagpappet tagets 
overflade op og gør den levende 
og smuk at se på.«

Få en ’fejeaftale’ med 
Phønix

»Et Phønix tag har det ligesom 
en bil. Jo bedre man passer på 
sin investering, passer, plejer 
og rengør den - jo længere tid 
holder den, og jo færre dyre re-
parationer skal man bekoste. 
Hvis en tennisbold, en død 
gråspurv, eller en bunke blade 
tager permanent ophold på 
ens tag, kan det medføre en 
sand lavine af uhensigtsmæs-
sige hændelser og omkost-
ningskrævende udbedringer 
og reparationer. Det findes der 
imidlertid råd for. Vores kun-
der har nemlig mulighed for 
at indgå en såkaldt ’fejeaftale’ 
med os. Så vil vi på årlig basis 
sende en fagmand op på taget 
og via et professionelt service-
tjek sikre os, at alt er i orden. 
Erfaringen viser, at en ’fejeaf-
tale’ er en god investering, der 
i høj grad er med til at holde 
både tage og bygninger sunde. 
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 Teknisk Tegning
gangstårn til færgeruten Søby 
– Fynshav. 3D Teknisk Teg-
ning står for bred faglig ind-
sigt og fleksibilitet – både når 
det gælder opgaver, tid og sted. 
Kontakt firmaet for nærmere 
info om dets spændende tilbud 
og muligheder.«

Den alsidige Faaborg-
virksomhed etable-
redes i 2003 og drives 
som et soloforeta-
gende af indehaver 
Jørgen Kristoffersen, 
som har mange års 
erfaring indenfor 
både projekt- og 
produktions styring 

»Firmaets hovedaktiviteter er 
tegning i 2/3D CAD, teknisk 
design og rådgivning«, fortæl-
ler Jørgen Kristoffersen. »Ofte 
går jeg ind i et projekt allerede 
fra ideudviklingsfasen og fun-
gerer som kundens sparrings-
partner omkring realiserin-
gen. Mit arbejdsfelt spænder 
fra simple konstruktionsteg-
ninger til store projekter, der 
inkluderer opgavedefinering, 
problemløsning, konstruktion 
og indkøb. Jeg bidrager som 
konsulent med min viden og 

erfaring og arbejder på time-
basis. Alt tegnings- og projek-
teringsarbejde afvikles elek-
tronisk. Undervejs i processen 
kommunikerer  jeg løbende 
med kunden via e-mail, tele-
fon eller besøg. Ad den vej har 
kunden hele tiden snor i pro-
jektets udvikling og forløb.«   

Bred faglig indsigt og 
fleksibilitet

»Kundekredsen består af små 
og mellemstore virksomheder 
fra mange brancher. Eksem-
pelvis tegner og projekterer 
jeg for værfter, maskinfabrik-
ker, møbelproducenter, , samt 
underleverandører til vind-
mølleindustrien – heriblandt 
danske SKYKON.  Netop nu 
arbejder jeg på typegodkendel-
ses- og arbejdstegningerne til 
en ny traktor af mærket VI-
TRA for Lindholdt Maskiner 
A/S. Blandt firmaets øvrige 
opgaver er altaner og trapper 
i metal til butiks-, bolig- og 
industribrug. Et aktuelt pro-
jekt er tegning af et nyt land-

3D Teknisk Tegning Aps
Margrethevang 2
5600 Faaborg
Tlf. 51 72 00 55
3d@teknisktegning.dk

 

 

 

MØRKEBJERGVEJ 9, 5600 FAABORG 

TLF.: 62 61 94 39 MOB.: 40 16 56 65 

WWW.KETTEK.DK 

HOUSESTYLING
Erhvervsindretning

Få mere ud af din virksomhed, hvad med et energiløft?
Trænger I til et nyt pust i virksomheden, kan det være en god ide 
at starte med de fysiske rammer.

Selv små indgreb som ændring af farver, døre, lysforhold eller møb-
lering, kan skabe nye og funktionelle arbejdsmiljøer. Medarbejder-
trivsel forøger arbejdsglæde og ydeevne og er et vigtigt parameter 
på bundlinien.

Sammen med ledelse og medarbejdere ser vi på ønsker og behov, 
vi vil gøre processen til en god fællesoplevelse for alle parter, hvor-
efter vi foreslår en løsningsmodel, når denne er godkendt hjælper vi 
med at få projektet udført.

HOUSESTYLING
Krarup Gamle Mejeri · Ringe
Tlf. 62 27 11 22 · Mobil 28 45 09 82
www.housestyling.dk

Vi indretter også med Feng Shui og for private
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Årslev Smeden ApS

nes forventninger indenfor de 
aftalte økonomiske rammer. 
Årslev Smeden udsender mel-
lem to og fire badeværelsestil-
bud om dagen.«     

Ny flot hjemmeside

»Her og nu kører stålleveran-
cerne til byggeriet i et noget 
lavere gear end for et par år si-
den. Vi er dog stadig aktive på 
området og har netop forestået 
en række velgennemførte le-
verancer. Til virksomheden 
DanRob har vi leveret stål til 
en serie specialkonstruerede 
malervogne til vindmøllein-
dustrien. Derudover har vi i 
samarbejde med Kerteminde-
entreprenøren Nissen & Co af-
sluttet en stor stålsag på Oden-
se Tekniske Gymnasium. Her 
har vi blandt andet leveret stål 
til trappetårne, tagkonstruk-
tioner samt ind- og udvendige 
gelændere. Mange nye kunder 
stifter bekendtskab med os via 
vores nye flotte hjemmeside. 
Her kan man læse nærmere 
om Årslev Smedens mange 
kompetencer. Tjek hjemmesi-
den og kontakt os for et ufor-
bindende tilbud.«

Ved etableringen i 
2007 var der fokus 
på klassisk smedear-
bejde og industristål. 
I dag er det fleksible 
firmas arbejdsfelt ud-
videt kraftigt – blandt 
andet med salg, 
service, reparation 
og renovering af pille, 
stoker og halmfyrings-
anlæg  

»En stigende arbejds- og pro-
jektmængde tegnes i dag af 
vores mange aktiviteter om-
kring stoker, pille og halmfy-
ringsanlæg i alle størrelser og 
udformninger«, fortæller inde-
haver Tommy Rytter. 
»Vi har stor erfaring og know-
how, når det gælder vedlige-
hold, service og reparation 
af alle fabrikater. Vi er også 
leveringsdygtige i standard 
gas-kedler fra omkring kr. 
31.000,00 med montering, lige-
som vi har service og eftersyn 
af gas-kedler i alle størrelser 
på programmet. Vores alsi-
dige medarbejderstab træk-

ker på en bredspektret palet 
af kompetencer spændende fra 
vvs- og gas-arbejde til smede 
og blikkenslagerarbejde. Vo-
res fem servicebiler kører over 
hele landet.« 

Passat fyr 

»Årslev Smeden er autorise-
ret salgs og servicecenter for 
Passat fyringsløsninger, som 
er pille og halmfyrsbranchens 
svar på Jaguar. Vi spænder 
lige fra de helt små brænde-
kedler til de største spån- og 
halmfyringsanlæg på marke-
det. På sidstnævnte special-
område servicerer vi en række 
større firmaer, landejendomme 
og godser i hele landet. Blandt 
vores netop afsluttede opgaver 
er levering og installation af et 
130 KW spånforbrændingsan-
læg til en kunde i Aarhus-om-
rådet samt en totalrenovering 
af et Passat halmfyringsanlæg 
til Heldagergård ved Tved.« 

Fleksibilitet og  
omstillingsdygtighed

»Ingen opgave er for lille eller 
stor. Vi løser installations, ser-
vice og reparationsopgaver på 
såvel små som store fyrings-
anlæg. Når det gælder renove-
ringsarbejder, udføres mange 

af disse som underentrepriser 
for vvs-firmaer fra hele landet. 
Årslev Smedens kundekreds 
fordeler sig mellem virksom-
heder, landbrug og private. 
I dag ligger det procentuelle 
fordelingsforhold mellem vo-
res private og professionelle 
kunder på omkring 80/20. Det 
indikerer tydeligt, at marke-
det siden finanskrisen på det 
nærmeste er vendt 180 grader. 
Vi har kunnet glæde os over 
en stor tilvækst af privatkun-
der – både indenfor fyrings-
løsninger og etablering af nye 
badeværelser og tilbygninger. 
Årslev Smedens varierede ar-
bejdsfelt karakteriseres af stor 
fleksibilitet og omstillingsdyg-
tighed.« 

Badeværelser og  
tilbygninger

»Omkring badeværelser og 
mindre tilbygninger, kan vi 
tilbyde at levere og udføre så-
vel stål-, vvs- og blikkensla-
gerarbejde. På badeværelses-
området har vi stor erfaring 
med hensyn til at imødekom-
me vores meget forskellige 
kunders ønsker og behov med 
hensyn til stil og materialer. 
Vores fornemste opgave er så 
vidt muligt at indfri kunder-

Årslev smeden Aps · Håndværkervangen 5 · 5792 Årslev 
Tlf. 28 57 30 91

aarslevsmeden@mail.dk · www.aarslevsmeden.dk

Compact 
fra c1-c16

Passat FK/HO 
serien med 
kedelstørrelser 
fra 20-90 kW

Vaillant gaskedel og 
Vaillant 
vandvarmsbeholder



 ERHVERV FYN

16 · ERHVERV FYN DECEMBER 2009

 ERHVERV FYN

WEsTsIGN – design der ses
dens tekniske muligheder be-
tyder samtidigt, at det i dag er 
væsentligt billigere at skifte 
grafisk udtryk, end det var for 
blot få år siden. Mulighederne 
er i dag tilsvarende større, også 
helt bogstaveligt. Eksempelvis 
i form af store bannere, skilte 
og bilreklamer fra kofanger 
til kofanger, der ses af mange 
mennesker hver dag.
Grafisk indretning af Finans-
forbundets nye domicil er blot 
ét eksempel i den store skala, 
der er udført af WESTSIGN.

Finanskrisen under-
streger godt designs 
store betydning.  
WEsTsIGN leverer  
totalløsninger fra  
visitkort til virksom-
heders totale grafisk 

– Vil du også ses?

Spørgsmålet stiller Peter Han-

sen til virksomheder over hele 
landet som indehaver af de-
sign- og skiltevirksomheden 
WESTSIGN gennem de sene-
ste fem år.
- Netop nu er det måske mere 
vigtigt end nogensinde før at 
være synlig og komme igen-
nem med sit budskab som fir-
ma og virksomhed, trods kri-
sen, forklarer Peter Hansen.
Grafisk design, skilte- og 
dekorationsteknik hører til 
WESTSIGN’s kompetencer. 

Dermed leverer WESTSIGN 
totalløsninger, der indeholder 
elementer fra nyt logo og vi-
sitkort til større opgaver som 
montering af solfilm, indpak-
ning af taxier og anden form 
for bildekoration, print og ban-
nere i stort format og skilte i 
alle størrelser.
- Ring og bestil et uforpligten-
de eftersyn af din synlighed. 
Så kommer vi med forslag til 
en ny frisk skiltning, der hæn-
ger sammen hele vejen rundt, 
fortsætter Peter Hansen.
WESTSIGN er også specialist, 
når det gælder friske grafiske 
udtryk på motorcykler. Som 
mangeårig formand for Du-
cati Klub Danmark har Peter 
Hansen en meget forståelig 
svaghed for de skønne italien-
ske maskiner og lyden fra de-
res letgenkendelige »hjerter« 
– to tvangsstyrede cylindre på 
langs i de elegante stel.
WESTSIGN arbejder dermed 
på et professionelt niveau med 
faguddannede ansatte. Nuti-

ConCentus
Service

Højholtvej 33 · 5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 20 89 · hellema@worldonline.dk

IndE
· Privat rengøring 
· Hovedrenrøring
· (40% tilskud til pensionister)
· Erhvervsrengøring
· Vinduespudsning

Tlf. 23 31 77 90

UdE
Vedligehold af:
· Græsplæner
· Hække 
· Bede
· Udenomarealer m.m.

Tlf. 29 60 21 43

WEsTsIGN · sødingevej 47, 5750 Ringe · Tlf. 62 62 41 31, 60 62 41 41 · www.westsign.dk · peter@westsign.dk

Graabjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32 · Fax. 62 67 16 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Træffes bedst mellem 8 og 16

Vi leverer gerne mad til jeres fest, 
reception eller åbent hus arrangement

Vi har alt i AV-udstyr

- og plads til 400 pers.

Ryslinge forsamlingshus

Se hjemmesiden 
eller ring venligst efter brochure!

Markiser og solafskærmning til butikker, 
erhvervsbygninger og private

– STOR VINTERRABAT –

	 l	 Markiser	

	 l		 Udskiftning af markisedug	 	

	 l	 solskærme

	 l	 Screens

	 l	 Mørklægning

	 l	 Persienner/lamelgardiner

	 l	 Alt i reparationer

	 l	 Specialopgaver og lønsyning

	 l	 Direkte salg også til private

Nyvej 7 · 5772 Kværndrup · Tlf. 63 27 50 30 
tk@amico.dk · www.amico.dk · www.markisefabrik.dk
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Egehøj Landbrugs- &  
Entreprenørmaskiner

med hjul, så de blev mobile. 
Til samme firma har jeg leve-
ret mobile køkkenvaske med 
indbygget tanksystem til rent 
vand samt afløbsbeholdere. 
En anden sideaktivitet er ud-
lejning af en original brandbil 
anno 1970. Køretøjet, der leve-
rer brandgode øl, sodavand og 
pølser, er et sjovt og populært 
indslag ved begivenheder som 
byfester, rejsegilder, fødsels-
dage og konfirmationer. Alle 
interesserede er velkomne til 
at ringe og høre nærmere.«     

Det midtfynske  
specialfirma service-
rer og reparerer alt fra 
almindelige traktorer 
til store høstmaskiner 
og tungt entreprenør-
grej. Derudover har 
den alsidige maskin-
virksomhed diverse 
spændende sideaktivi-
teter på programmet

»Mine hovedaktivitet er ser-
vice og reparation«, fortæl-
ler indehaver Martin Krogh-
Nielsen. »Omkring salg og 
udlejning samarbejder jeg tæt 
med Agro Fyn i Ringe. Det pri-
mære mærke indenfor trakto-
rer og entreprenørgrej er John 
Deere, og når vi taler pressere 

er det Hestton. En ny aktivitet 
i firmaet er de lovpligtige ho-
vedeftersyn på landbrugsma-
skiner. Lige nu er det tid for 
vintereftersyn, hvor maski-
nerne tjekkes fra A-Å, så de er 
tip top i orden til den kommen-
de sæson. Via Agro Fyn-sam-
arbejdet servicerer jeg trakto-
rer og landbrugsmaskiner for 
kunder i hele landet.«  

Vidtspændende  
arbejdsfelt

»Egehøj Landbrugs- & En-
treprenørmaskiner står for 
service og fleksibilitet - også 
omkring telefon- og åbningsti-
der. Jeg har et vidtspændende 
arbejdsfelt og støder hele ti-
den på nye, spændende og 
ofte lidt skæve udfordringer«, 
smiler Martin Krogh-Nielsen. 
»Blandt andet har jeg skiftet 
motor på en båd og udstyret 
nogle ovne til et cateringfirma 

DIN EL-INSTALLATØR - VI HAR EN SIKKER LØSNING

DIN EL-INSTALLATØR - VI HAR EN SIKKER LØSNING Vi udfører alt indenfor el-installationer

	 n	 Nybygning
	 n	 Renovering
	 n	 Alarm
	 n	 IHC
	 n	 Ventilationsanlæg
	 n	 Reparation og salg af hårde hvidevarer
	 n	 Varmepumper
	 n	 og meget andet

 Vi har stor erfaring  
 med installationer i nybygning af

	 n	 Parcelhuse
	 n	 Stalde
	 n	 Haller
	 n	 Domiciler

 Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Tlf. 62 63 13 34 · www.broby-el.dk

EGEHØJ 
Landbrugs- og  
entreprenørmaskiner

Ny Vestergade 60 
5672 Broby

T 62 69 10 64 
M 40 16 20 64

egehoejvejle@mail.dk 

EGEHØJ
LANDBRUGS- OG
ENTREPRENØR
MASKINER

v. Martin Krogh-Nielsen

Martin Krogh-Nielsen

Egehøj Landbrugs-  
& Entreprenørmaskiner
Ny Vestergade 60 · Vejle  
5672 Broby 
Tlf. 62 69 10 64 
Mobil 40 16 20 64
egehoejvejle@mail.dk

Vi løser alle opgaver indenfor malerfaget

»TM Malerne løser alle opgaver indenfor faget«, fortæller Tina 
Johansen, der sammen med Marianne Sørensen driver fir-
maet. »Fællesnævnerne for vores virke er tillid og kvalitet. Vi 
beskæftiger os med alt lige fra facaderenovering og ind- og 
udvendig maling af alle hustyper, haller og kontorbygninger 
til lejligheder, trappeopgange, vinduer og døre. TM Malerne 
kommer hele paletten rundt. Vi leverer kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser og overholder i forbindelse hermed 
de betingelser og leveringstider, der aftales med kunden. Vo-
res fornemste opgave er hele tiden at kunne levere et stykke 
arbejde, der indfrier kundernes forventninger.« 

Tina Johansen & Marianne Sørensen
Torpegårdsvej 41 · 5792 Årslev
Tlf. 29 21 29 63 · Tlf. 25 21 29 63
tmmalerne@mail.dk · www.tmmalerne.dk
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l Blik-arbejde

l Naturgasinstallationer

l Stålkonstruktioner

l Fjernvarmeanlæg

l Badeværelser

Succes med danske retter 
på menukort

Nybro Kro har slået dørene op for krodrift, hvor John Laurid-
sen og Brian Jessen fremover vil have danske retter på menu-
kortet i krostuen fra torsdag til søndag mellem 17 og 21.
Vi har også planer om forskellige arrangemeter som live 
musik, singlefester og større sportsarrangementer på stor-
skærm, samt julefrokoster.
Om søndagen vil vi åbne tidligere, hvor vi vil servere brunch 
for gæsterne, dog skal brunchen forudbestilles. 

Vi har også menuforslag til konfirmationsfesten, brylluppet, 
den runde fødselsdag, eller vi kan lave et buffetforslag til 
f.eks. en reception. Priser for et totalarrangement begynder 
ved kr. 350,- pr. couvert.

Nyboe Kro og Selskabslokaler
Freltoftevej 10 · Freltofte · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 26 22

www.nyboeselskaber.dk

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på Fyn og Trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

BIrKholm VVS
Aut. VVS, blik, gas  og oliefyrsservice

Industrivej 18 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6443 1783 · Mobil 2033 1783
birkholm-vvs@teliamail.dk

Fynbo’s Autolakering
 Industrivej 1 · 5672 Broby

 Tlf. 62 63 20 32

 Mobil 20 43 52 96

 Fax 62 63 21 32

 fynbo.autolak@mail.dk

 www.fynboautolakering.dk

Vi sprøjtelakere personbiler, motorcykler og 
emner i metal, plast og træ samt en lang 
række andre lakeringsopgaver. Kun fantasien 
og bygningerne sætter begrænsninger. 
Vi kan løse langt de fleste af de lakerings-
opgaver andre siger nej til, vi tror på at det 
umulige kan lade sig gøre. 
– Virksomheden er KS2000 certificeret, dvs. 
at vi er godkendt til at lakere alle bilmærker.

              alt inden for eltekniske installationer…

Har du overvejet sikring? 
Boliger · Butikker · Erhvervsejendomme

Vores erfarne sikkerhedskonsulenter 
gennemgår helt uforpligtende jeres behov. 

Ring på tlf. 72 44 11 88
CC Teknik ApS udfører professionelle og kompetencerige løsninger 
indenfor eltekniske installationer.

Døgnvagt  
72 44 11 88

CC TEKNIK ApS • Byvænget 1 • 5750 Ringe • www.ccteknik.dk

· Kunne du tænke dig ØGET OMSÆTNING
· Kunne du bruge FLERE KUNDER
· Skal du have trimet dit regnskab

Så bestil et gratis servicetjek af din virksomhed
Ring til Jørn Vistisen og bestil tid på
Tlf. 2175 4712 eller jvregnskab@forum.dk
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Naturvarme luner også i 
lommen
Fyns Varmepumpecen-
ter har netop rundet 
25-års jubilæum som 
leverandør af bl.a. 
jordvarme til husejere 
på Fyn og øerne i det 
sydfynske øhav

IVT er Europas største pro-
ducent af varmepumper og 
udstyr til jordvarme med 
hjemsted i Sverige. Hos Fyns 
Varmepumpecenter ved Fa-
aborg leder indehaver Bjarne 
Christiansen forretningen 
som autoriseret IVT-center for 
salg, installation og service af 
bl.a. jordvarme. Kvaliteten er 
i orden, da centret netop har 
fået kvalitetscertificeringen 
ISO 9001.

Effektiv og billig

- Jordvarme vinder mere og 

mere frem som miljøvenlig og 
billig varmekilde. Det skyldes 
blandt andet, at anlæggene er 
blevet mere og mere effektive, 
samtidigt med at deres elfor-
brug er faldet tilsvarende. Et 
nyt jordvarmeanlæg koster ty-
pisk mellem 95.000 og 160.000 
kr. – og så er anlæggets drifts-
udgifter kun det halve af et 
traditionelt oliefyrs driftsud-
gifter. Varmepumpen i et nyt 
jordvarmeanlæg har desuden 
en levetid på 20 til 25 år, for-
klarer Bjarne Christiansen.
At fynboerne for alvor har fået 
øjnene op for naturvarmens 
mange fordele ses tydeligt i 
form af salget af over 100 nye 
jordvarmeanlæg i 2008.

Kontor og erhverv

Fyns Varmepumpecenter le-
verer, monterer og servicerer 
IVT’s store produktudvalg in-
den for jordvarme, luft/vand- 

og luft/luft-varmepumper. 
Køle- og klimaløsninger til 
kontorer, butikker, hoteller, re-
stauranter og edb-rum er også 
på hylderne hos den fynske 
naturvarmeleverandør. Fyns 
Varmepumpecenter kører lov-
pligtige service-eftersyn af 
alle typer jordvarmeanlæg og 
servicerer og reparerer varme-
pumper og ventilationsanlæg.

showroom

- Vi holder åbent i vores show-
room hver lørdag, ligesom vi 
arrangerer energiaftener, til-
føjer Bjarne Christiansen, der 
åbnede udstillingen i marts 
2007.
Naturvarme i form af en var-
mepumpe hjælper samtidigt 
til et bedre miljø. Varmepum-
per begrænser CO2-udslip, da 
pumperne har et minimalt 
strømforbrug i forhold til var-
meydelsen.

Fyns Varmepumpecenter · Eskemosegyden 63 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 50 69 · Mobil 27 52 01 33 · www.fynsnaturvarme.dk · info@fynsnaturvarme.dk

KF-Lak Faaborg

tiv del af lokalsamfundet, og vi 
støtter som en naturlig ting op 
om Faaborg-områdets dygtige 
aktører. Vi tænker ikke kun 
lokalt, men handler også lo-
kalt. Så har bilen fået en ridse 
eller lågen et hak, så kontakt 
direkte KF-LAK«, slutter Kim 
Frandsen. Med 9 års virke i Fa-

aborg har den lokale 
lakeringsvirksomhed 
stor erfaring og 
knowhow i branchen. 
Blandt de mange em-
ner, der behandles på 
værkstedet er motor-
cykler, biler, låger, 
døre, butiksinventar 
og køkkener 

»Auto- og industrilakering 
udgør vores primære aktivite-
ter«, fortæller indehaver Kim 
Frandsen. 
»Når det gælder køretøjer, har 
vi kapacitet til alt lige fra pe-
daldrevne cykler af alle slags 
over knallerter, scootere og 
motorcykler til personbiler, 
varevogne og campingvogne. 
Blandt de lokale autoforhand-
lere er Toyota og VW, og der-
udover løser vi mange opgaver 
for andre autoværksteder 
i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Alsidig industrilakering

»På industrisiden omfatter 
aktiviteterne blandt andet 
større renoveringsprojekter 
omkring skoler, lejligheder og 
plejehjem. Eksempelvis udfø-
rer vi løbende diverse renove-
ringsopgaver for Toftegårds-
skolen i Faaborg. Endvidere er 
aluminium et stort speciale. 
Her samarbejder vi med ALU-
MECO og spænder rent emne-
mæssigt lige fra gavlbeklæd-
ninger til bordkortholdere.« 

Fra køkkenlåger til  
designmøbler

»På inventarfronten kan vi alt 
– fra hele køkkener og butik-
ker til enkeltelementer som 
døre, låger og møbler. Gode lo-
kale samarbejdspartnere her 
er Kaleko Inventar samt en 
lang række lokale bygnings-
malere. Vi servicerer både er-
hvervskunder og private. KF 
Lak har stor erfaring med la-
kering af møbler og spænder 
fra kantineinventar til klassi-
ske designmøbler som Myren 
og Syveren. KF Lak er en ak-

ved Kim Frandsen
smedemestervej 6 

5600 Faaborg, 
Tlf. 62 61 71 87

kflak@mail.tele.dk
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Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

tp_annonce90x64.qxd  12-01-2009  16:59  Side 1

En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01

Murermester Rolf Christensen · Tlf. 20 75 78 70
Industrivej · 5500 Middelfart
rolf@rolfmurer.dk · www.rolfmurer.dk
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SKILTEPROFILTØJ TRYKSAGERREKLAME-
TING

GRAFISK
DESIGN

tryksen.dk · Tlf. 64723588

i nye lokaler

og mere behageligt for forbru-
gerne. Miljøvenlige installatio-
ner til energibesparelse, lys-
styring, genvinding af energi 
samt alternative energiformer 
er også områder, vi beskæfti-
ger os med. Endelig genererer 
salg, installation og service-
ring af brandsikring og tyve-
rialarmer samt video-overvåg-
ningsanlæg stigende aktivitet 
i firmaet. Kontakt os venligst 
for et uforbindende tilbud.«

»AM Electric løser alle til faget 
hørende opgaver«, fortæller in-
dehaver Steen Dahl. »Firmaet 
beskæftiger otte elektrikere og 
en administrativ medarbejder. 
Vi har været på banen i mange 
år og har en bred kundekreds, 
der spænder fra private over 
virksomheder til boligforenin-
ger, industri og kommunale 
institutioner. På industriområ-
det udgøres et stort opgavefelt 
af data- og procesanlæg, sty-
ring og regulering samt alle 
former for el-tavler og termo-
grafi. I kommunalt regi gælder 
det servicering af bygninger – 
blandt andet institutioner som 
vuggestuer, børnehaver og 
skoler. Hurtig respons og flek-
sibilitet til fornuftige priser, er 
de gennemgående fællesnæv-
nere for alle vores aktiviteter. 
Vi løser mange akutte opgaver 
– både i industri og instituti-

onssammenhæng – og kun-
derne sætter pris på vores høje 
serviceniveau, herunder vores 
fleksibilitet og know how.«  

Fra kvalitetshvidevarer 
til IHc

»AM Electric er en del af El 
Salg & Service-kæden. Vi er le-
veringsdygtige i alt det nyeste 

indenfor kvalitetshvidevarer 
til alle formål i de fleste kendte 
fabrikater. Vi er også medlem 
af Comfort gruppen, og her fo-
kuserer vi blandt andet på salg 
og implementering af lækre 
IHC-installationer. Med deres 
avancerede styringsfeatures 
er de moderne IHC-installatio-
ner med til at gøre livet lettere 

A. M. Electric A/s
Højmarken 16 

5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 24 03 
spd@hot-el.dk

www.amelectric.dk

Med flytningen fra Vestergade 73 til Højmarken 16 har den kendte vestfynske 
el-virksomhed fået betydeligt mere lager og bedre værkstedsfaciliteter. Firmaet, der fortsat 

er lokalt forankret, udfører alle former for el-arbejde fra den ny adresse
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Maskinfabrikken Birlø-JR 
leverer både enkeltdele og se-
rieproduktion – blandt andet 
til klimabefugtningsanlæg 
og designmøbler. Vi fungerer 
også som Haarby-områdets 
lokale smed, og her løser vi en 
lang række service og repa-
rationsopgaver for virksom-
hedskunder indenfor mange 
forskellige brancher. I kraft 
af vores fleksibilitet og om-
stillingsevne, kan vi rykke 
ud til akutopgaver på cirka 
15 minutter, fra kunden har 
kontaktet os. Det betyder så 
godt som øjeblikkelig hjælp i 
kritiske situationer. Vi læg-
ger stor vægt på, at forholdet 
til vores kunder er baseret på 
gensidig tillid og åbenhed. En 
gennemgående fællesnævner 
for alle opgavetyper er kva-
litet og hurtig levering. Vi 
hjælper også med fremstil-
ling af prototyper i tæt dialog 
med kunden. Sidst men ikke 
mindst hjælper vi kunstnere 
med større kunstværker. 
Disse værker kan opleves – 
blandt andet ved EnergiFyns 
og EnergiMidts domiciler.«

Maskinfabrikken Birlø 
grundlagdes i 1976. 
I 2002 blev virksom-
heden overtaget af 
dens nuværende ejer 
Jørgen Ryssel og ved 
samme lejlighed sam-
menlagt med dennes 
virksomhed Maskin-
fabrikken JR under 
navnet Birlø-JR 

»Vores kerneaktivitet er egen-
produktion af både enkeltud-
styr og hele processanlæg til 
fyldning og pakning af alle 
former for plastemballage«, 
fortæller indehaver Jørgen 
Ryssel. »Vi appellerer bredt 
til danske og internationale 
food- og nonfood producenter 
samt Pharma branchen. Eks-
portdelen af vores produktion 
går primært til Nordens fiske-
industri, mens en mindre del 
går til det øvrige europæiske 

marked – blandt andet til Ork-
neyøerne.« 

Hurtighed og fleksibilitet

»Blandt vores øvrige aktivite-

ter er underleverandørarbejde 
i alle ståltyper og kunststof til 
en bred vifte af brancher med 
både spåntagning samt stål 
og plade konstruktioner. Vi 

Maskinfabrikken Birlø-JR 
østergårdsvej 3
5683 Haarby 
Tlf. 64 73 15 27   
mail@birloe.dk
www.birloe.dk

TELEFON 64 72 17 01

       Alle former for el-installationer/el-arbejde

Private
Landbrug
Industri
EDB
Telefoncentral
Renovering
Rådgivning

EL-FLEX
- din fleksible el-installatør 
Glamsbjerg

www.el-flex.dk
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scankab cables: stærk 
kvalitet, service og pris

Scankab Cables hurtigt leve-
rer kabler fra eget lager. 
- For at kunne kalde sig ka-
belproducent skal kablerne 
produceres speciel til os, og 
lageret spænde bredt. Her 
har vi med det store velassor-
terede lager også en af grund-
stenene til Scankab Cables 
succes. Hvor vores konkur-
renter måske skærer ned på 
medarbejdere og lager, gør 
Scankab Cables det modsatte 
og fylder flere varer på lager. 
Derved styrkes vores position 
i markedet, tilføjer direktør 
Morten Rasmussen.

scankab cables A/s 
siger »hellere lille og 
vågen…«

Branchen for el-kabler domi-
neres af få leverandører på 
det danske marked. Scankab 
Cables i Aarup er markedsfø-
rende indenfor især fleksible 
installationskabler og EMC-
kabler, og lageret indeholder i 
dag mere end 3000 varenumre.  
Siden begyndelsen i 1992 har 
Scankab Cables vokset sig stør-
re og stærkere i den hårde na-
tionale og internationale kon-

kurrence. Fremgangen skyldes 
blandt andet en dynamisk or-
ganisation og partnerskab med 
én af branchens største produ-
center, spanske Top Cable. 

Komplet program

Det er årsagen til, at Scankab 
Cables 20 ansatte står bag et 
komplet og kvalitetsmæssigt 
stærkt produktprogram af 
kobberkabler og ledninger - fra 
almindelige installationskabler 
til forsyningskabler, special-
kabler og kundespecificerede 
kabler.
Direktør Morten Rasmussen 

grundlagde virksomheden i 
1992 og forklarer: 
- Siden vi er kommet til, er 
hele det danske marked til-
passet det europæiske pris-
niveau på kabler. Vi leverer 
god, kompetent og kvik ser-
vice, fordi kunderne hurtigt 
får fat i den rigtige medar-
bejder hos os. Og så har alle 
ansatte et solidt kendskab til 
branchen. 

Hurtig levering

Morten Rasmussen tilskriver 
også en del af virksomhe-
dens succes til det faktum, at 

scankab cables A/s . Malervænget 3 · 5560 Aarup · Telefon 70 20 34 55 . www.scankab.dk · scankab@scankab.dk

Kvalitetsmøbler   Kl ASSISK ·  TIdSløST ·  modErnE

Med service i særklasse og møbler, der taler for sig selv, behøver der ikke stå så meget i vores annoncer

H a a r by  b o l i g m o n t e r i n g
v/Susan Bruun Hansen · Algade 23 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 14 73 · Fax 64 73 29 18

www.scankab.dk
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

 Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00

Rustfri spidskompetence 
ved Ebberup
Linox Industri & 
Montage og iværk-
sætter Lars Jensen 
tilbyder fleksible 
og hurtige løsnin-
ger i rustfri stål og 
aluminium, indpak-
ket i kvalitet og 
spidskompetencer i 
fødevarebranchen

Mangeårig erfaring

Hellere lille og frisk end stor 
og doven. Sådan lyder et gam-
melt ordsprog, og det passer 
faktisk godt på iværksætteren 
Lars Jensen og hans nye firma 
Linox Industri & Montage på 
Grøftebjergvej 2 ved Ebberup. 
Herfra tilbyder iværksætteren 
en mangeårig erfaring med 
metal- og aluminiumsarbejde, 
lige fra produktion af havelå-
ger og opbygning af forskellige 
trailere, herunder eksempel-
vis biler til fødevarer, til un-
derleverancer til eksempelvis 
producenter af brændeovne og 
virksomheder i fødevareindu-
strien, herunder bryggerier.
Erhverv og privat
- Jeg hjælper både erhvervs- 
og privatkunder. Jeg har mit 
eget værksted, blandt andet 
med svejseanlæg og en cnc-
styret kantpresse. Her samler 
og monterer jeg emner som 
underleverandør, lige som jeg 

udfører opgaver ude hos kun-
derne over hele Fyn og i Tre-
kantområdet, forklarer Lars 
Jensen. 
Linox Industri & Montage ud-
fører opgaver i alle rustfrie ma-
terialer som stål, aluminium, 
zink og kobber, godt rustet 
med årelang erfaring og tilhø-
rende certificeringer. Montage 
og opbygning af diverse kon-
struktioner hører også med til 
viften af arbejdsopgaver. 
 
 
 

Linox Industri & Montage
Grøftebjergvej 2

5610 Assens
Tlf. 40 58 19 42
www.linox.dk
lars@linox.dk
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Jan Lund Biler
– Årets PAVA-center

lånebil til jobbet og hente de-
res egen bil efter arbejde, for-
sætter Jan Lund.

Lige nu:  
PAVA og vinterdæk

Afdelingen for antirust samar-
bejder med 25 andre bilværk-
steder i og omkring Aarup. Det 
betyder, at Jan Lund Bilers 
PAVA-afdeling dagligt henter 
og bringer biler til værkste-
derne – med travlhed til følge 
på Snedkervænget.
– Lige nu er det højsæson for 
rustbeskyttelse. 
Vi er klar til at tage imod kun-
derne, slutter Jan Lund.

salg af familiebiler 
fra 50.000 til 200.000 
kr. hos Automester-
serviceværksted og 
rustbeskyttelse hos 
Årets PAVA-center i 
Danmark 2008 – prak-
tisk samlet på sned-
kervænget 1 i Aarup 

Med fem kundebiler klar til 
start og 10 ansatte mekani-
kere og antirustfolk hos Jan 
Lund Biler og PAVA i Aarup 

leverer indehaver Jan Lund og 
hans personale solid og sikker 
køreglæde til en lang række fa-
ste kunder i det højfynske om-
råde og rundt omkring på Fyn. 

20 års jubilæum

– Til sommer næste år er det 
faktisk 20 år siden, at jeg 
åbnede forretningen her på 
Snedkervænget, forklarer Jan 
Lund, der i dag er med i Auto-
Mester-kæden og samarbejder 
med FDM om løbende kvali-
tetskontrol.
Siden begyndelsen har de 
brugte biler fyldt en stor del af 
forretningen, hvor indehaveren 

i dag også mærker, at det med 
bilhandel ofte begynder med 
sonderinger på Internettet.
- Næsten alle vores kunder har 
været på eksempelvis Bilbasen 
eller Bilzonen og set bilen, før 
de dukker op. Og kunderne er 
mere fokuserede end før, når 
det handler om prisen. En ting 
er gode biler til gode priser. 
Noget andet er den fleksibi-
litet, som vi tilbyder. Vi har 
mange kunder, der eksempel-
vis kører på arbejde fra Aarup 
til Odense hver dag – eller 
modsat. For dem betyder det 
meget, at de kan sætte bilen 
hos os om morgenen, tage en 

Jan Lund Biler – PAVA Aarup    
snedkervænget 1 · 5560 Aarup

Tlf. 64 43 33 28
salg 25 17 37 71 (Michael)

www.janlundbiler.dk
info@janlundbiler.dk

Ring for uforpligtende tilbud

www.juel-jensen.dk · post@juel-jensen.dk

HANS JUEL JENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 - 5690 Tommerup
Tlf. 65 96 19 26 · Fax 65 96 27 26

 Alt i entreprenørarbejde udføres
 Træfældning
 Nedbrydning
 Udgravning og planering
 Omfangsdræn
 Alt i fl isearbejde

Ring for et uforpligtende tilbud

www.juel-jensen.dk  ·  post@ juel-jensen.dk

 Multitrækkere
 Kranbiler med grab
 Traktor med fejekost
 Minigravemaskine/gravemaskine
 Kranbil - op til 68 tm
 Gummiged

 Bortkørsel af al affald
 Affaldscontainere
 Kørsel med køl/frysegods (kødophæng)
 Snerydning
 Farlig godstransport
 Levering af grus/sten/skærver/fl is

HANS JUEL JENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 - 5690 Tommerup
Tlf. 65 96 19 26 · Fax 65 96 27 26
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skovbakkens  
Haveservice og Rengøring

Rengøring gør blandt andet 
rent på skoler og dagplejerhuse 
i det højfynske område. Faste 
opgaver udføres på kontrakt, 
så kunderne får ingen ubeha-
gelige overraskelser. 
- Der ud over har vi tavs-
hedspligt vedrørende interne 
forhold som kommer til vores 
kendskab, slutter Jack Raa-
birck. 

Firmaets eller privat-
boligens grønne areal 
og indvendige ramme 
får en grundig omgang 
af gartner og rengø-
ringsekspert Jack 
Raabirck

Erhvervsdrivende og Fami-
lien Fyn har mindst én ting 
til fælles. Begge ønsker fritid 
til familie, hobby og venner. 
Derfor er der sund fornuft i 
at ringe til Skovbakkens Ha-
veservice og Rengøring, når 
erhvervsarealer, kontorer, pri-

vate haver og tilhørende boli-
ger, offentlige institutioner og 
boligforeninger trænger til en 
omgang oprydning og forskøn-
nelse, herunder rengøring.

stor erfaring

- Vi har stor erfaring og rutine 
i både større og mindre opga-
ver indenfor anlægsarbejde, 
haveservice samt ud- og ind-
vendig rengøring, forklarer 
gartner og rengøringsekspert 
Jack Raabirck, Skovbakkens 
Haveservice og Rengøring.
Firmaet udfører blandt andet 
alle former for haveservice og 
vedligeholdelse af haver og 
grønne arealer, hækklipning, 

anlæg af ny græsplæne, græs-
slåning og mindre anlægsop-
gaver, blandt andet opførelse 
af stensætninger. Trænger 
muren til en gang maling eller 
kalkning, udføres det også. 

Godt i gang

- Vi står for en god og hæderlig 
kundebetjening, som lægger 
vægt på kvalitets- og hånd-
værkmæssigt udført arbejde, 
selvfølgelig til konkurrence-
dygtige priser. Det gælder selv-
følgeligt også, når det handler 
om rengøring på kontorer og i 
private hjem, tilføjer Jack Raa-
birck.
Skovbakkens Haveservice og 

NYE MASKINER – NYE MØBLER?
TÆNK BRUGT – MED NYGARANTI

TJEK BRUGTBØRSEN PÅ

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

www.guldfeldt.com

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

Gratis 3D indretningsforslag

Landsdækkende 
service

skovbakkens 
Haveservice og Rengøring

skovbakken 8 · Hjerup
5560 Aarup

Tlf. 51 21 47 99
www.skovbakkens-hr.dk

jack.raabirck@hotmail.com
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Isoleringsservice blæser 
kulden væk

Husejere der overvejer at re-
novere deres stråtag, eller få 
et nyt, går også rigtigt i byen, 
når de ringer til isoleringseks-
perten. Tonny Wartau Nielsen 
er nemlig faguddannet tække-
mand og bor privat under sin 
egen svendeprøve, et flot stråtag 
med kviste og tilhørende hygge-
lig atmosfære på Højfyn. 

Tonny Wartau Nielsen 
og hans ansatte har 
fart på slangerne med 
papiruld hos fynske 
husejere. Renovering 
og opsætning af nye 
stråtage klarer tække-
manden også

Vinteren banker så småt på 
hos de fynske husejere, og har 
de problemer med træk, kolde 
fødder eller kuldebroer, er der 
varme råd hos Højfyns Tække 
& Isoleringsservice og indeha-
ver Tonny Wartau Nielsen.

Miljøvenlig løsning

- Vi bruger udelukkende mil-
jøvenligt papiruld, der isolerer 

meget effektivt og let sprøjtes 
ind i alle hulrum, uanset stør-
relse, blandt andet i hulmure og 
på lofter. Det kræver blot ét eller 
flere små huller på få centime-
ters størrelse – så er der plads 
nok, forklarer indehaveren.
Over 97 procent af papirulden 
består af genbrugte danske 
aviser tilsat brandhæmmende 
salte. Disse salte gør, at utøj 
som mus og rotter ikke bryder 
sig om at bo i isoleringen. Sam-
tidig er papirulden i stand til 
at bortlede fugt, og så er den 
miljøvenlig, da der kun bruges 
en fjerdedel energi ved fremstil-
lingen i forhold til gængse isole-
ringsmaterialer. 
- Når vi isolerer med papiruld, 
opnår vi op til ti procent større 
isoleringsevne i forhold til mi-
neraluldsprodukter. I forhold 

til bats er besparelsen endnu 
større, tilføjer Tonny Wartau 
Nielsen. 
Desuden er papirulds lyddæm-
pende effekt 25 procent større 
end stenulds tilsvarende effekt.

Kontant gevinst

Tonny Wartau Nielsen vurde-
rer, at op til 80 procent af dansk 
boligbyggeri kan efterisoleres 
med meget hurtige kontante ge-
vinster samt et bedre indeklima 
for husejeren.
- For det første er papiruld ikke 
dyrere end andre isoleringsma-
terialer. Vi fjerner blot en mur-
sten eller fuge, hvis hulmuren 
er smal, for at efterisolere et 
hus. For det andet hentes inve-
steringen typisk hjem over tre 
til fem år via markant mindre 
varmeudgifter, lyder det.

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres

Belægningsarbejder

Udlejning: 
Teleskoplift – op til 16 m

Minigraver · Minilæsser · Rendegraver

Aut. 
kloakmester

Højfyns Tække & Isoleringsservice · Gelstedvej 36 · Rørup ·5560 Aarup · Tlf. 64 43 36 41 – 21 47 59 64
www.hojfyns-taekkeservice.dk · taekkeservice@mail.dk
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Nedbrydning i en fart
bruge mindst 95 procent af alle 
materialer ved nedbrydning.

Allan Kristensens 
salg af et landbrug 
for knap tre år siden 
blev starten på en 
ny selvstændig til-
værelse med Quick 
Nedrivning Aps  

Hurtig, effektiv og miljømæs-
sig forsvarlig nedrivning 
over hele Fyn. Det er sagen 
hos Quick Nedrivning ved 
Glamsbjerg, der drives af 
ejeren Allan Kristensen. Fir-
maet udfører hel- eller delvis 
ud- og indvendig nedbrydning 
af bygninger, oprydning efter 
brand, asbestsanering og ud-
lejning af maskiner med og 
uden fører. Samarbejde med 
et andet firma betyder, at 
Quick Nedrivning også for-
midler knusning af beton og 

salg af samme genbrugsma-
teriale.

Faaborg-Midtfyn

– Jeg havde nogle af maski-
nerne fra landbruget, da jeg 
åbnede nedbrydningsfirmaet, 
forklarer 36-årige Allan Kri-
stensen, der selv stammer fra 
Glamsbjerg.
For øjeblikket har virksom-
heden mange opgaver for Fa-
aborg-Midtfyn Kommune, og 
det er da også en opgave for 
kommunens byggeafdeling, 
som Quick Nedbrydning er i 
gang med, da Månedsmagasi-
net Erhverv Fyn kikker forbi 
på Tværgade 2 i Ringe.
- Vi fjerner en gammel garage 
med skur, der skal give plads 
til flere p-pladser, forklarer Al-
lan Kristensen, der får hjælp 
til opgaven af medarbejder og 
traktorfører Paw Kok.
Med Allan Kristensen egne ord 

udfører Quick Nedbrydning 
»alle nedrivningsopgaver, store 
som små«. Firmaet løser også 
andre entreprenøropgaver og 
håndterer byggematerialer fra 
driften på den miljøgodkendte 
modtageplads på Toftegårds-
vej 5 ved Glamsbjerg. 

Knust beton sælges

Pladsen er godkendt til at mod-
tage beton- og teglbrokker fra 
private og erhverv, så uanset 
om kunderne har 10 kg. eller 
500 tons murbrokker med fra 
en ombygning eller nedbryd-
ning, er de velkomne på plad-
sen efter aftale, hvor efter ma-
terialerne sorteres, nedknuses 
og genbruges til nye byggema-
terialer. 
For øjeblikket sælges knust be-
ton i størrelser op til 32 mm. 
og andet brugt inventar som 
eksempelvis døre og vinduer.
Firmaet ønsker dermed at gen-

Quick Nedbrydning Aps · Ebberupvej 10 · Voldtofte · 5620 Glamsbjerg  
Tlf. 64 72 12 34 eller 21 43 11 61 · www.quick-nedbrydning.dk . fyn@quick-nedbrydning.dk

 Bred entreprenøren ApS

 
 KloAK:
 Reparation samt nyanlæg

 belæGninG:
 Fliser, terrasser m.m.

 GARtneRARbejde:
 Græsplæner samt hækplantning m.m.

 Rendegraver/minigraver m/fører udlejes

 
 Tildelt erhvervsprisen
 Vissenbjerg 2005

 
 Gl. Assensvej 12 · bred · 5492 Vissenbjerg
 tlf. 64 47 23 88 · bil 20 89 23 88
 keldkrogh@mail.tele.dk · www.bredentr.dk
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Regnskabservice
Daglig bogføring, debitor/kreditor og finasstyring, 

bugetter,momsregnskab, lønadministration,
ejendomsadministration, perioderegnskaber m.m.

Den professionelle partner til mindre og  
mellemstore virksomheder. 

Udføres hos dig eller hos os – valget er dit

Telefon 7020 2465

Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

 

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

 

Teglrød
Koksgrå SortGråMokka

Rødbrun
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OM-/TILByGNING
DøRE OG VINDUER
TAGARBEJDE

visitkort.indd   1 26/08/08   17:40:24

Naturgas · VVS · El-arbejde · Blik

www.morud-vvs-el.dk

23 25 14 63

www.jphn.dk

 
 · Rendegraver

 · Bortkørsel af jord og sten

 · Bobkat

 · Betonhammer

 · Stor bæltemaskine

KommeR oveR hele joRdeN på veStfyN

Swissdoor ApS
Forhandling og servicering af
KABA-GILGEN dørautomatik

Egen produktion – dermed kort
leveringstid og skarpe priser !

Landsdækkede servicenetværk
med døgnvagt

www.swissdoor.dk

Danmarks største og ældste kæde af vinhandlere • tlf. 43 45 14 22 oplyser nærmeste forhandler • www.skjold-burne.dk

2005 Blason d’Aussières
Dom. Barons de Rothschild
(Lafite) 
Corbières, Frankrig
Stilfuldt sydfransk blend af 4 druetyper. 
Flot kombination af frugt og krydderi fra en 
absolut top-årgang.

Utrolig dejlig vin fra en af de ældste 
producenter i Chile: Viña Tarapacá, flere 
gange kåret som Chiles bedste vinhus. 

Flot Carmenère fra Maipo Valley, lagret 6
måneder på egetræsfade. Stor duft af brom-

bær, solbær og mokka samt et strejf af vanille
fra fadlagringen. I smagen fremstår vinen fyldig

med dejlig saftig frugt og god moden tannin. 

NORMALPRIS 14975

9975
JULEPRIS

6975
JULEPRIS

4050
SPARJULEPRIS 2 FL.

Pr. fl.

15900
NORMALPRIS 9975

2007 Domaine
Saint-Bénezet
Vin de Pays d’Oc, Frankrig
Ren sydfransk Cabernet Sauvignon fra 
gamle vinstokke med lavt udbytte af sol-
modne druer.

2425
SPARJULEPRIS 3 FL.

Pr. fl.

12500
NORMALPRIS 4975

Niepoort Reserve Ruby
Special Christmas Selection
- i gavekarton 
Fløjlsblød og fyldig med
blommer, solbær og brom-
bær. Dejlig friskhed og
sødme. 

JULEPRIS

9975
NORMALPRIS 13975

Et klart hit!
Lagret 18 måneder på egetræsfade.
Kompleks, frugtrig og krydret. En 
meget harmonisk vin.

JULEPRIS 3 FL.

Pr. fl.

15000
NORMALPRIS 6975

Top Ripasso fra en af de traditionelle producenter i
området. En lille Amarone der vil bide skeer med de
store vine fra Italien. Server den til julemad og gode
gæster! 

Tæt, sort-rød farve. Duft af mørk chokolade og
varme brombær. Kraftfuld smag med et væld af bær,
mokka og chokolade. Blød med fin let restsødme.

SPAR

5000

Årets eksklusive julevin

2006 Fabiano 
Ripasso Storica 
Valpolicella Classico Superiore DOC
Veneto, Italien

Årets gode julevin

2008 Viña Tarapacá
Reserva Carmenère

Maipo Valley, Chile 

2004 Biferno 
Riserva DOC
”Leoncelli”, Molise 5925

SPAR

Elegant mix af krydderi og røde frugter
samt let ristede strejf fra fadlagringen.

JULEPRIS

9975
NORMALPRIS 12975

2007 Amancaya 
Gran Reserva
Dom. Barons de Rothschild
(Lafite)/Nicolas Catena

3000
SPAR

90 point
Outstanding

Bronze

4000
SPAR

Charles Mignon 
1er Cru Champagne
Epernay, Frankrig 
Top-kvalitet fra nogle af de bedste
marker i Champagne. Fortryllende
dråber til enhver festlig lejlighed.

Frit Valg: Brut (tør) el. Sec (halv-tør)

JULEPRIS

19975
NORMALPRIS 26975

ARETSJULEPORTVIN2009 7000
SPAR

Tilbuddene gælder til og med d. 24. dec. 2009. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Bjerre-Vin · skjold Burne · Hjallesevej 6 · 5000 odense c
Tlf. 66 12 61 84 · thomas@bjerre-vin.dk · www.bjerre-vin.dk



 ERHVERV FYN

Den hemmel ige butik
Uden disse forbindelser kunne 
det ikke lade sig gøre« udtaler 
Henrik Thayssen. 

Således er de 2 plan på Nørre-
gade i Odense fyldt med kunst 
fra Asien. Gamle smukke møb-
ler fra Kina, sølvskåle i forskel-
lige former, munke par i træ og 
en ikonisk og sjælden samling 
af Buddhaer i alle størrelser 
og prisniveauer;  - for der er 
også nye figurer som ikke ko-
ster mere end en flaske rødvin. 
Stemningen er afslappet og 
man kan altid komme forbi for 
en snak eller en gratis vurde-
ring af ens asiatiske figur.

Myanmar Antik har 
siden starten af årtu-
sinde skiftet, specia-
liseret sig i at handle 
med kunst fra primært 
Myanmar (Burma), 
cambodia, Thailand og 
Kina. En meget niche-
præget branche og 
ganske specielt at der 
overhovedet i Dan-
marks findes et så-
dant udvalg af antikke 
Buddhaer, munke, 
lakkasser, sølvskåle 
og gamle kinesiske 
møbler. 

En samling som i kvalitet og 
størrelse kan matche de største 
og bedste i Europa. Heldigvis 
er der også danskere, og ikke 
kun udenlandske samlere,  
som er ved at få øjnene op for 
de fantastiske stykker unik 
kunst, som blev fremstillet for 
flere århundrede siden. Skabt i 
hånden af den lokale håndvær-
ker uden hjælp af moderne tek-
nikker. For eksempel har hver 
Buddha sin helt egen historie, 
uanset om den skabt i alabast 
(marmor) til et tempel for 500 
år siden eller lavet i træ eller 
bronze til den lokale familie som 
gerne ville have en smuk figur 
hvor til de kunne bede eller me-
ditere.  »Man har altid passet 
rigtig godt på sine kunstvær-
ker i Myanmar og det er ikke 
usædvanligt at der er mindre 

reparationer på figurerne; det 
viser bare at det er en god figur 
som har været værd at bevare« 
udtaler ejeren af Myanmar An-
tik Henrik Thayssen. Det er 
også derfor det stadig kan lade 
sig gøre at finde gamle unikke 
Buddhaer på markederne i 
Myanmar, selvom det dog bli-
ver sværere og sværere, og den 
dag grænserne bliver åbnet til 
dette forjættede land, ja så lur 
mig om ikke også priserne på 
kunst fra Myanmar stiger gan-
ske betragteligt.  Spørgsmålet 
er kun hvornår.

Et anderledes land

Ikke nok med at Buddhaen har 
haft stor betydning for ejeren, 
men det var også en stor aner-
kendelse til håndværkeren at få 
lov at lave en sådan figur. Det 
var kun de dygtigste kunstnere 
der overhovedet fik tilladelse 
til at arbejde med de dyre ma-
terialer som alabast, bronze og 
sølv, og børnearbejde er et fuld-
stændig ukendt begreb inden 
for dette håndværk. 
En del Buddhaer bærer in-
skriptioner som sætter yderli-

gere krydderi på historierne om 
hvor gammel figuren er og hvor 
den kommer fra. »Men heldig-
vis kan de lokale stadig læse de 
fleste inskriptioner som giver 
en uvurderlig viden« siger Hen-
rik. Kunst fra Myanmar er me-
get »fattigt« beskrevet,  eksem-
pelvis stammer den bedste bog 
om Burmesisk sølv helt tilbage 
fra 1904. Og de lokale, ja de er 
nøglen til at finde god kunst i 
dette land, som jo hverken ejer 
en McDonald, en 7-elleven eller 
gågader som vi kender det. Li-
sten er alenlang over de »goder« 
som ikke findes, men omvendt 
er det også et eller andet sted 
charmerende at se et land, hvor 
man venter længst muligt med 
at tænde lysene på bilerne om 
aftenen, for at spare på pæren 
og strømmen, at se samme bi-
ler være i den grad overlæsset 
af mennesker og hvor vejene er 
så ringe, at al fart over 50 km 
er umulig. Indtil for 10 år siden 
var der ikke mange lyskryds i 
hovedstaden Rangoon som im-
mervæk bebos af 3-4 millioner 
mennesker.

Der har altid været en stor han-
del med Buddhaer i Myanmar 
og med landene omkring, dels 
solgte og købte templerne selv, 
men også menig mand byttede 
og solgte figurer fra tid til an-
den. »Således handler jeg dels 
på det lokale marked, men også 
med de samme lokale, som min 
far har handlet med igennem 
25 år; Og det giver en vis form 
for sikkerhed for oprindelse og 
autentitet«. Min far har boet i 
nabolandet Thailand i 43 år og 
har i al den tid samlet på bl.a. 
Buddha figurer fra Myanmar. 

M Y A N M A R
Antik

Nørregade 37 · 5000 odense c · Mobil: 2363 9551 · www.myanmar-antik.dk
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GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

VI ØNSKER VOR KUNDER
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Samtidig vil vi sige vor kunder tak 
for et godt år 2009

Vi glæder os til at stå på hovedet for dem i 2010

GULDFELDT SERVICE - DERES SIKKERHED

Landsdækkende 
service

Vi har råd til at investere i fremtiden

Vi kan også tilbyde:
   Maks. 4 timers tilkald      EDB – netværk support      Gratis EDB netværks gennemgang

   Landsdækkende service      Penge brand- og værdiskabe      Gratis tilbud på reparationer 
  Salg af tilbehør til alle maskintyper
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