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ALT I AUTOREPARATION

FAST TILBUD PÅ:
Rustarbejde/opretning samt klargøring til syn

Autoskader - Vi klarer både bilen og papirarbejdet!

OLIESKIFT FRA 130,- hver fredag fra kl. 1230

3 lit. og olie�lter incl. arbejdsløn og moms HUSK AT BESTILLE TID!
Vanellus
Multigrade
15/40130,-

Semisyntetisk let-
løbsolie Visco 3000
10/40 230,-

Fuldsyntetisk let-
løbsolie Visco 5000
5/40 320,-

Fuldsyntetisk let-
løbsolie Visco 7000
0/40 410,-

KOCHGADE 120 ved rundkørslen
Tlf. 66 11 85 89 • Fax 66 11 85 79 •www.norkilde.dk

Husk: - vi bruger kun BP olieprodukter

Ondt i koblingen..?
Vi har altid et godt TILBUD
til fast lav pris. Ring og hør

om prisen til din bil.

Også åbent for
bilsalg lør./søndag

kl. 11-15.

BILER KØBES OG SÆLGES!!!

BILUDLEJNING Udlejning af ca. 10 år gl. gamle.
FRI KM fra kr. 250.- PR. DØGN

Ring og hør om vi har den bil du skal bruge!
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Riesgaard Bogføring
Store og små opgaver indenfor kontor og bogholderi 

udføres efter aftale

Telefon 2990 2466 · jette@riesgaard.eu

Industrivej 19              Skolegyden 38
5550 Langeskov              5792 Årslev

Tlf. 6538  2959

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

Tlf. 26 68 88 61 · www.elmegaardskadedyrservice.dk
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Biler i alle afskygninger
svendborg Motor co 
leverer biler af alle 
kendte typer – plus 
en del ukendte, som 
skræddersys

Kører man forbi Svendborg 
Motor Co på Odensevej i 
Svendborg kunne man måske 
tro, at der blot er tale om end-
nu en forhandler af personbi-
ler, men sandheden er en lidt 
anden. ”Faktisk er vi 40 mand 
ansat, siger chefen for er-
hvervsbiler Ejvind Jørgensen. 
Og vi både sælger, reparerer 
og specialbygger varevogne, 
lastbiler, redningskøretøjer 
til et utal af formål – udover 
personbilerne. Faktisk er vi 
de eneste, der både sælger 
personbiler, varebiler og last-
biler – og samtidig kan repa-
rere og opbyge dem alle på 
samme adresse. Vi har også 
egen malerafdeling og egen 
sandblæsning. Det sidste er 

nødvendigt i forbindelse med 
specialopbygninger, så malin-
gen kan holde og ikke skaller 
af efter et år.

specialbiler til  
håndværkere

Et af vore specialområder er 
at indrette varebiler specielt 
til den enkelte håndværksme-
ster. Det har vi faktisk meget 
stor erfaring i, og resultatet 
er, at håndværkerens tid på 
udeopgaver bliver mere effek-
tiv. Der kan faktisk være en 
del penge at spare ved at have 
bilen indrettet præcist til ens 
behov. Når først en håndvær-
ker prøver det, ser vi ofte, at 
vi får lov at levere alle de ef-
terfølgende biler. Ja, rent fak-
tisk har vi flere 3-generations 
kunder, hvilket jo siger noget 
om et udpræget tillidsforhold, 
fortæller Ejvind Jørgensen. 
Vi har i øvrigt altid demobi-
ler stående, så håndværkeren 
kan se med sine egne øjne, 
hvor effektivt, bilen kan ind-
rettes.

Lastbiler og  
specialkøretøjer

En stor afdeling hos Svend-
borg Motor Co er lastvogns-
salg. Ofte er der tale om hele 
flåder af last- og varevogne 
til samme kunde samt den 
løbende vedligeholdelse vogn-
parken.

Men også opbygning af spe-
cialkøretøjer er et stort spe-
ciale. Vi har bl.a. lavet et 
redningkøretøj til Dansk 
Autohjælp, et af de første på 
det danske marked. 
Og vi har f.eks.  konstrueret 
et specialkøretøj til elvær-
kerne, hvor en lift kan hejses 
op inde fra bilens varerum, 
når der f.eks. skal skiftes 
pærer i gadelamper. En helt 
ny konstruktion, som har gi-
vet mange besparelser – både 
pladsmæssigt og tidsmæssigt. 
Og det er præcis en af vore 
styrker – vi har kundens bril-
ler på og finder ofte løsninger, 
der dækker kundens behov 
bedre, end han havde forestil-
let sig muligt.

Erfaring er en styrke

Det er ikke tilfældigt, at Ej-
vind Jørgensen selv især ta-
ger sig af salget af lastbiler.
”Jeg er har solgt biler i 37 år 
og er oprindeligt søn af en 
vognmand, så jeg er født med 
diesel i blodet. Efter så mange 
år kender jeg alle branchens 
hjørner indefra – og den erfa-
ring kommer vore kunder til 
gode i de løsninger, vi sam-
men finder.

svendborg Motor co.
Ejvind Jørgensen

odensevej 26
5700 svendborg

Tlf. 63 21 32 32/24 17 32 39
www.svendborg-motor-co.dk

ej@smoc.dk
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Entreprenør bygger  
på indsigt

med Thode kan 5E byde ind 
på opgaver, hvor bygherren 
ønsker egenproduktion, heri-
blandt fremtidens to største 
bygherrer, nemlig regionerne 
og boligforeningerne, fortsæt-
ter Per Jørgensen. Samtidig 
kan Thode byde ind på min-
dre hoved- og totalentrepriser, 
hvor 5E’s typiske kunder leve-
rer opgaver fra 20 mio. kr. og 
op efter. Så synergien mellem 
5E og Thode var nem at få øje 
på.

Entreprenørfirmaet har i dag 
15 funktionærer, hvor største-
parten har arbejdet sammen 
de sidste 10-15 år om opførel-
sen af store omfattende byg-
geprojekter i total- og hoved-
entreprise.
5E Bygs kompetencer hører i al 
beskedenhed til markedets bed-
ste – med et særligt sammen-
hold og et sublimt samarbejde, 
der kommer kunderne til gode 
hele vejen gennem projektet. 

Erhverv og institutioner

”Målet er at bevare og løfte 
den høje standard inden for 
dansk arkitektur og byggeri. 
Midlet er indsigt, erfaring, en-
gagement og faglig ekspertise. 
Vores primære kompetence er 
byggeri til erhverv og offent-
lige institutioner – fra 15 til 
150 millioner i omsætning”, 
forklarer entreprenøren.

Løsning og innovation

Virksomheden ønsker at være 
kendt for løsningsorienteret 

byggeri med innovativ arki-
tektur, hvor detaljen er løst og 
gerne gennemprøvet. 
Hos 5E Byg er bæredygtighed, 
omtanke og teknologi derfor 
fundamentet for virksom-
hedens byggerier. Blandt de 
hidtidige projekter er P-hus 
i Odense, Lundbeck, Netto, 
Multiline, AMU Fyn,
Alumeco, DSV, Assens Idræts-
hus, Nordea i Vestergade, 
Odense, P-hus i Esbjerg, Cam-
pus University College, KOM-
PAN og FTZ. 

Tillid og samarbejde

”Samarbejde er en helt nød-
vendig del af byggearbejdet. 
Derfor bygger vor samarbejds-
relationer bl.a. på tillid og ret-
færdighed.. For at synliggøre 
5E ś sociale og miljømæssige 
standarder, har vi udarbejdet 
et sæt etiske regler. Med bag-
grund i dem foretager vi en 
vurdering af de væsentligste 
leverandører og underentre-
prenører”. 

5E flyttede i november 2010 
fra Teglgårdsparken i Mid-
delfart til Odense, fordi 5E i 
maj sidste år købte Tømrer- og 
snedkervirksomheden Tho-
de, der både havde kontor og 
værksted på Grønvænget 3.

Derfor Thode

- Og hvorfor er det så lige, at 
5E, der udfører totalentre-
priser køber en tømrer- og 
snedkerbutik? Fordi alle ken-
der Thode for deres kvalitets-
håndværk, og fordi 
det passer godt til 
de krav 5E møder på 
fremtidens marked, 
der bl.a. stiller krav 
om efterisolering og 
andre energibespa-
rende foranstaltnin-
ger, lyder forklarin-
gen fra 5E’s adm. 
direktør Per Jørgen-
sen.

synergi

- Hertil kommer, at 

5E BYG A/s · Grønvænget 3, 5260 odense s · Telefon 63 40 41 40 · www.5e-byg.dk · www.thode.dk  · info@5e-byg.dk

5E Byg A/s blev stiftet i 2007 af Per Jørgensen og Torben Nielsen, som udgør direktionen.  
Herudover består ejerkredsen af 3 ledende medarbejdere; heraf navnet 5E.
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Arm-Tec Division  
– din totalleverandør i midten

med opbygning af el-tavler. 
Dertil kommer beslag og kom-
ponenter til industriprintere 
samt en lang række maskinstel 
til stålindustrien. Et forholds-
vist nyt aktivitetsområde for 
Arm-Tec Division er brøndindu-
strien.  Her fremstiller vi beslag 
og komponenter til installation 
i forskellige brøndtyper. En an-
den stor artikel er aluminiums-
dæksler med sikkerhedsriste. 
De nyeste tiltag på brøndområ-
det - plastsvejsning og plastfor-
arbejdning – forventer vi os en 
del af i fremtiden.”   

udviklingen går  
den rigtige vej

”Som følge af de seneste års kon-
junkturudsving har Arm-Tec 
Division overtaget medarbej-
derstab, varelager og maskiner 
fra de lukkede virksomheder 
AJ Industri i Nyborg og BOMA 
i Aarup. I dag beskæftiger Arm-
Tec Division 23 medarbejdere. 
Udviklingen går den rigtige 
vej. Efterspørgslen stiger, vores 
kundekreds vokser, og den op-
timale håndtering af de mange 
nye opgaver er en god og positiv 
udfordring, der skaber grobund 
for helt nye udviklingsmulighe-
der”, slutter Claus Brask. 

I kraft af en topkvalificeret  
medarbejderstab og en ideel  
beliggenhed midt i landet er  
underleverandørvirksomheden, 
der siden 2007 har haft til huse i 
Årslev, kendt i hele Danmark for 
god service, kompetent  
rådgivning og hurtig levering  

”Arm-Tec Division ejes 50/50 af 
Kurt Offersen og mig”, fortæl-
ler adm. direktør Claus Brask. 
”Vi har begge arbejdet med 
byggebranchen i omkring 20 
år – cirka halvdelen som samar-
bejdspartnere. I 2001 startede 
vi Arm-Tec Division i Ørbæk. 
Midt i 2004 overtog vi det tid-
ligere W-Metal, der i dag er en 
integreret del af virksomheden, 
og den 1. juli 2007 flyttede vi 
ind i vores nuværende domicil.” 

Historie

”Ved firmastarten i 2001 foku-
serede vi på fikstursystemer 
til præfabrikerede armerings-
sektioner til tunneller og broer 
– heriblandt Øresundsbroen. 
En stor del af produktionen eks-
porteredes til lande som Norge, 
Sverige, England og USA. I 
2005 skiftede vi forretningsfo-
kus med udviklingen af speciel 
rulle-net-maskine til forarbejd-
ning af armeringsstål. Med in-
ternationalt salg af maskinen 
for øje overtoges virksomheden 
i 2007 delvist af det amerikan-
ske selskab KRB Machinery. 
I juli 2010 købte Kurt og jeg 
virksomheden tilbage, hvorved 
Arm-Tec Division atter blev 100 
% dansk ejet.” 

Nu underleverandør til 
metalindustrien

”Siden tilbagekøbet har vores 

primære fokus været under-
leverandørarbejde til metalin-
dustrien. Arm-Tec Divisions 
hovedaktiviteter er pladebear-
bejdning, laserskæring, stans, 
buk og svejs. Sideløbende frem-
stiller vi maskiner – blandt an-
det til forarbejdning af arme-
ringsstål. Rulle-net-maskinen 
er stadig en stor artikel, idet 
den i dag anvendes over det me-
ste af verden.”

Højt forædlede  
komponenter

”Nutidens Arm-Tec Division 
er langt mere end »klip, stans, 
buk, ned på pallen, ud af dø-
ren«, smiler Claus Brask. ”Vi 
har egen konstruktionsafdeling 
in house, som varetager en god 
del af vores innovationsarbejde. 
Det gælder både maskinbyg-
ning og produktudvikling. Vi 
lægger vægt på at følge produk-
terne helt til dørs. Fuld monte-
ring af færdige komponenter 
med høj forædlingsgrad gene-
rerer således stor aktivitet. Det 
handler blandt andet om specia-
liserede installationskabinetter 
til industriel brug, som herfra 
udstyres med låsetøj, gummili-
ster og hængsler.” 

Fra belysning til brønde

”Blandt kunderne indenfor 
dette speciale er belysningsin-
dustrien, som også serviceres 

Arm-Tec Division Aps · Lundsmarken 1 · 5792 Årslev · Tlf. 70 26 90 91 · info@arm-tec.com · www.arm-tec.dk
Pladebearbejdning / Laserskæring / stans / Buk / svejs
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svendborg camping center 
– Fyns hyggeligste… 

kan trække på 40-50 års erfa-
ring i det omskiftelige nordi-
ske klima, og Caravelair er en 
fransk produceret vogntype, 
som i kraft af sin lethed er 
nem at trække og komme om-
kring med. Udover vores brede 
udvalg af nye campingvogne, 
kan vi tilbyde et udvalg på 40-
60 brugte vogne af forskellige 
mærker. 

Afslappet livsstil med 
positiv effekt

”I Svendborg Camping Center 
sætter vi en ære i at følge vores 
kunder hele vejen fra udstilling 
til campingplads. Målet med 
den rådgivning og service vi 
yder, er at hjælpe såvel erfarne 
som helt nye campister med 
at komme godt i gang med det 
gode liv, som det leves på en mo-
derne campingplads. Vi hører 
ofte vores kunder sige, at cam-
pinglivet har haft en utrolig 
positiv indflydelse på dem. Den 
hyggelige og afslappede livsstil 
og atmosfære på en camping-
plads gør, at man føler sig vel-
tilpas og slapper af. Vi har fyldt 
hylderne op med det sidste nye 
udstyr og glæder os til at byde 
vores kunder velkommen til en 
ny campingsæson, slutter Arno 
Kristensen. 

Den indbydende  
forretning, hvis pro-
dukter både præsen-
tere inden- og uden-
dørs, har til huse i en 
tidligere planteskole. 
De naturlige omgivel-
ser skaber en hyg-
gelig og autentisk 
ramme om det grønne 
campingmiljø – både 
inde og ude

”Vi præsenterer vores store 
produktsortiment på en for 
branchen helt unik måde”, for-
tæller Arno Kristensen, der 
siden 2002 har drevet camping 
centret sammen med sin kone 
Marianne. ”Den udendørs af-
deling er indrettet som et 100 
% autentisk campingmiljø med 
grønne plæner, flotte beplant-
ninger og stensætninger. Vo-
res store og varierede udbud af 
kvalitetscampingvogne og for-
telte, der er fuldt møblerede og 
indflytningsklare, præsenterer 
sig fantastisk flot.  På den at-
mosfærefyldte ”campingplads” 
i butikken kan kunderne i fred 
og ro studere og afprøve hele 
vores spændende sortiment.  
Svendborg Camping Center be-
skæftiger 8 dygtige fagfolk, der 
alle er aktive campister, som 

sætter stor pris på at kunne 
rådgive kunderne i disse virke-
lighedstro omgivelser.”

Flere campister

”En del mennesker hænger 
stadig fast i en gammeldags 
en forestilling om, at camping 
skulle være en meget primi-
tiv ferieform”, fortsætter Arno 
Kristensen. ”Skeptikerne bli-
ver dog færre og færre. Vi ser 
tydeligt, at flere og flere forskel-
lige kunder tiltrækkes af cam-
pinglivet. Mange erhvervsfolk 
er således glade for den afslap-
pede ferieform, der byder på 
masser af muligheder for at få 
ny energi og lade batterierne 
op.” 

Høj komfort en selvfølge

”Den høje facilitetsmæssige 

standard, vi i dag som en na-
turlig ting forventer os af vores 
omgivelser, er også en selvføl-
gelig del af livet på en moderne 
campingplads. Fællesnæv-
nerne i vores store sortiment 
af kvalitetscampingvogne er 
høj komfort, gode køkken og 
opholdsfaciliteter samt et sen-
gemiljø i samme klasse som i 
luksuriøse ferielejligheder og 
på hoteller.”  

Alsidigt udvalg

Campingvognene fordeler sig 
på tre hovedbrands - Hobby, 
Cabby og Caravelair. Hobby, 
som de sidste 30 år har produ-
ceret nogle af vore mest solgte 
campingvogne, er et tysk kva-
litetsmærke med et utroligt 
bredt og varieret udvalg. De 
svenske Cabby helårsvogne 

svendborg camping center A/s · Porthusvænget 3 · 5700 svendborg
Tlf. 62 21 70 07 · www.svendborgcampingcenter.dk

Åbningstider: Mandag-fredag 10.00-17.30 · Lørdag 10.00.14.00 · søndag 11.00.16.00
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Klar ambition:  
Danmarks bedste frokost

tiden. Derfor har den lands-
dækkende frokostleverandør 
udviklet et nyt koncept, der 
kaldes ”seks køkkener i køk-
kenet”. Det går kort fortalt ud 
på, at kunderne kan skifte fra 
én type mad til en anden med 
kort varsel - måske i fiskens, 
Østens, Asiens eller mormors 
univers. Det giver kunderne 
usædvanlig gode variations-
muligheder. Og når Kokken 
& Co. leverer frokosten, er der 
rigeligt mad til alle medarbej-
dere. 

store fordele, små priser

Kokken & Co. giver mulighed 
for, at medarbejderne får let, 
lækker og ernæringsrigtig fro-
kost fra kun 38 kr. pr. person.
Ring til Kokken & Co. og hør 
mere om de forskellige mulig-
heder.

Og ambitionen er klar; Kok-
ken & Co. vil levere Danmarks 
bedste frokost til prisen.
Det sker fra afdelinger i 
Odense, København, Slagelse 
og Århus, der dækker dan-
markskortet op med lækker og 
smagfuld frokost til krævende 
og kvalitetsbevidste ansatte 
– erhvervslivets vigtigste res-
sourcer. 

Høje kvalitetskrav

- For at leve op til ambitionen 
om at levere Danmarks bedste 
frokost til prisen opfylder vores 
frokostordning nøjagtigt de 
samme høje kvalitetskrav, der 
er kendt fra Kokken & Jom-
fruens mad – her er det bare 
anrettet og klar til servering, 
så det er let at gå til, forklarer 
Kokken & Co.’s salgschef Hen-
rik Juncher til Månedsmagasi-
net Erhverv Fyn.
- Vi er også det eneste cate-
ringfirma, der er tilknyttet 

Steins Laboratorium, lige-
som vi naturligvis er tilknyt-
tet Smiley-ordningen, tilføjer 
salgschef Henrik Juncher. 

seks køkkenlinjer,  
stor variation

Kokken & Co. leverer frokost 
tilberedt af friske kvalitetsrå-
varer og med frisksnittet salat 
hver dag, eller de dage kunden 
ønsker det – og tager den tom-
me service med retur.
Den mest succesfulde buffet-
form indeholder typisk flere 
forskellige slags frisk slagter-
pålæg, lune retter, salat og 
friskbagt brød. 
- Vores kunder stiller virkelig 
store krav til både variation 
og sundhed. Trenden lige nu 
er let og lækker frokostmad. 
Derfor er den tunge flødesovs 
blevet nedtonet, fortsætter 
Kokken & Co.’s salgschef.
Kokken & Co.’s kunder skal 
selvfølgelig være tilfredse hele 

Rolundvej 19 . 5260 odense s . Telefon 29 40 47 43/63 10 71 19 . www.kokkenogco.dk . kundeservice@kokkenogco.dk 
 

Kokken & co., der er en del af 
Kokken & Jomfruen, serverer 
årligt 340.000 kuverter let og 
lækker frokost til arbejdspladser i 
hele landet. 
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Lovpligtige eftersyn – også 
blandt giraffer og pingviner

nedbragt til omkring 7 %, og 
hermed er sikkerheden øget 
væsentligt. Intego har også 
forestået en omfattende opda-
tering af havens flugtvejsskilt-
ning, hvad angår lyskilder, 
batterier m.m. Endelig har fir-
maet varetaget udfærdigelsen 
af en el-sikkerhedsattest til 
vores Oceanium, som er god-
kendt af Sikkerhedsstyrelsen. 
Sikkerhedsattesten for lokaler 
dimensioneret til over 150 per-
soner er placeret, så vores gæ-
ster kan se, at vi tager deres 
sikkerhed alvorligt. 
Bag kulisserne har en zoolo-
gisk have traditionelt mange 
kringelkroge, og vi er ingen 
undtagelse. Derfor er det en 
stor fordel, at det er den sam-
me kreds af dygtige Intego-
folk, der løbende servicerer 
installationerne. Vi er meget 
tilfredse med samarbejdet. 

Integos sponsor dyr i Odense 
Zoo er havens tre giraffer. Den 
1. juni flytter de ind i Kiwara 
– et helt nyt savanneområde. 
I sine naturlige omgivelser 
på den afrikanske savanne 
associeres det elegante dyr 
med overblik, besindighed og 
styrke. 

Intego A/s har specia-
liseret sig i at levere 
samlede el- og energi-
løsninger til erhvervs-
segmentet, og den 
landsdækkende el- og 
automationsvirksom-
hed har stor erfaring 
i lovpligtige og andre 
eftersyn for erhverv, in-
dustri og institutioner 

Odense Zoo grundlagdes i 
1930 og er med over 400.000 
årlige gæster landets mest 
besøgte zoologiske have uden 
for København. Havens an-
læg tilgodeser dyrenes natur-
lige behov og adfærd. Hovedat-
traktionen er et polarium med 
pingviner fra det antarktiske 
område, der lever i kulde og 
sne. Himlen ligner den ant-
arktiske, og lyset er program-
meret til at skifte i løbet af 
dagen og følge årstidernes ud-
sving. Som en af de få haver i 
verden har Odense Zoo succes 
med at avle på pingvinerne, og 
de skiftende årstider har i den 
forbindelse stor betydning. 
”Odense Zoo indledte samar-

bejdet med Intego i november 
2009”, fortæller maskinme-
ster Palle Mathiasen. ”Vi øn-
skede at få 100 % styr på plan-
lægningen og håndteringen af 
de lovpligtige eftersyn i forbin-
delse med de mange el-tekni-
ske installationer, der findes i 
en virksomhed som vores, og 
her viste Intego sig at være en 
ideel samarbejdspartner. 

I dag varetager Intego de lov-
pligtige eftersyn på en række 
områder, der blandt andet om-
fatter tjek af anlæg til auto-
matisk branddørslukning, 
brand- og røgventilationsan-
læg, brandskabe, pulver og 
co2-slukkere samt en række 
nød og panik installationer. 
”Generelt har udliciteringen 
af de lovpligtige eftersyn til 
Intego givet os langt mere tid 
til at arbejde indenfor vores 
primære kerneområder”, siger 
Palle Mathiasen. ”Vi ved posi-
tivt, at tingene er i orden, når 
Intego har tjekket dem.”  

”Også dokumenthåndteringen 
omkring de lovpligtige efter-
syn er sat i system”, supplerer 
afdelingsleder Bjarke Jensen, 
Intego Odense. ”Via et Web-
baseret system kan Odense 
Zoo løbende dokumentere de 

lovpligtige eftersyn overfor 
myndighederne. Systemets 
oversigtsplan viser både gen-
nemførte og fremtidigt plan-
lagte eftersyn, og man kan 
selv tage initiativ til ekstra 
eftersyn. 
 
”Med til vores aktiviteter i 
Odense Zoo hører også ny-
installation og reparation”, 
fortsætter Bjarke Jensen. 
”Blandt andet har vi leveret 
og installeret belysning til ha-
vens Oceanium og tapirstald. 
Senest har vi leveret styring 
til et køleanlæg og installation 
til en del salgsautomater. På 
reparationssiden arbejder vi 
meget med belysning. Endelig 
fungerer vi som en af Odense 
Zoos primære leverandører 
af el-komponenter, lamper, 
projektører, ventilations- og 
pumpeautomatik, dør og ele-
vatorstyring samt flydere og 
sensorer.” 

Intego står for de regelmæs-
sige tests af havens HPFI-
relæer, stiger, elektriske tal-
jekraner, vareelevatorer samt 
ventilations- og køleanlæg. 
”Før Intego kom på banen 
var fejlprocenten på HPFI-re-
læerne cirka 15 % ”, beretter 
Palle Mathiasen. ”Den er i dag 

Intego A/s · Holkebjergvej 91 · 5250 odense sV · Tlf. 99 36 42 60
intego@intego.dk · www.intego.dk

Det nye Kiwara åbner den 1. juni
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FK Byggematerialer
Trælastdirektør steen 
Vestergaard er med 17 
års erfaring godt klædt 
på til at imødegåfrem-
tidens udfordringer. 
Vestergaard tog over 
efter Lars Nielsen, som 
i september 2010 gik 
på pension efter 37 år 
som direktør

”Her og nu er branchen midt 
i en brydningstid”, fortæller 
Steen Vestergaard. ”Nye spil-
lere har meldt sig på banen på 
Fyn, og den øgede konkurrence 
giver nye spændende udfor-
dringer at arbejde med. Blandt 
mine første dispositioner som 
trælastdirektør var at samle 
vores hidtidige tre ekspeditions-
afdelinger i én enkelt funktion. 
Derudover er vi ved at indført 
en moderne og mere glidende 
lagerhåndtering, både for ind- 
og udgående varer. Disse initia-
tiver har minimeret ventetiden, 
forbedret kommunikationen og 
øget overskueligheden til glæde 
for alle. Et øget samarbejde 
mellem STARK-kædens 11 fyn-
ske afdelinger har ligeledes øget 
fleksibiliteten til stor glæde for 
kunderne.”

service, sortiment og råd-
givning i topklasse

”Historisk set er vores ker-
neområde murer og entrepre-
nørbranchen, fortsætter Steen 
Vestergaard. ”I dag fordeler 
kundegruppen sig i størrel-
sesforholdet 70/30 mellem er-
hvervs- og privatkunder, og 
STARK FK Byggematerialer 
a/s er totalleverandør indenfor 
alle former for byggematerialer. 
Vores typiske erhvervskunder 
er murere, entreprenører og in-
dustrivirksomheder. Over hele 
linjen er vi gearet til at servicere 
en kategori af kunder, der for-
venter ydelser i topklasse – både 
når det gælder produktsorti-
ment, service og rådgivning - og 
dét er lige, hvad de får.”

Byggebranchens  
mærkevarer

”STARK/FK Byggematerialer 
a/s fører samtlige byggebran-

chens mærkevarer. ”HILTI 
Shop in Shop” har alt, hvad 
der har med befæstigelse og 
el-værktøj at gøre. BAHCO 
har det hele indenfor svensk-
nøgler, skruetrækkere og 
save. HULTA-FORS sætter 
standarden, når det gælder 
vaterpas, tommestokke, ko-
ben, mukkerter og hamre, og 
sidst men ikke mindst gør DE-
WALT og BOSCH sig stærkt 
gældende indenfor alle former 
for el-værktøj. Når det gælder 
arbejdstøj, er ENGEL, MA-
SCOT og SNICKERS de fø-
rende mærker, mens HKS og 
BRYNJE har markedets bre-
deste udbud af sikkerhedsfod-
tøj til ethvert formål – både til 
byggebranchen og industrien. 
Vi ved noget om det, vi hand-
ler med.” 

Én kunde, én konto

”Med en STARK ByggeKonto 
modtager man et personligt 
kundekort, og herefter er 
kontoen automatisk registre-
ret i alle STARK afdelinger. 
Det betyder, at de individu-
elle fordele i form af rabatter, 
der måtte knytte sig til den 
enkelte kundes konto, auto-
matisk er gældende i samtlige 
STARK- butikker i hele lan-
det. På den måde undgår vores 
kunder at måtte organisere 
deres løbende indkøb af byg-
gematerialer til større projek-
ter – noget der før kunne være 
meget tidskrævende.”

Bred udlejnings- og  
reparationsafdeling

”Størstedelen af håndvær-
kerbutikkens vidtspændende 
maskinudbud kan lejes via 
vores store og velassorterede 
udlejningsafdeling. Afdelin-
gen har stor breddemæssige 
styrke, idet den også omfatter 
hele 4a’s alsidige sortiment på 
maskinområdet. STARK FK 
Byggematerialer yder service 
og rådgivning indenfor alle 
produktkategorier. Vi har alt 
- fra boremaskiner til skur-
vogne og gravemaskiner. Sidst 
men ikke mindst varetager vi 
også gennem vores udlejnings-
afdeling reparation af kun-
dernes eget værktøj. Kig ind, 
vi har altid et godt tilbud.”  

sTARK
FK Byggematerialer a/s

Toldbodgade 21 · odense c
Tlf. 66 12 02 19

info.fk@stark.dk 
www.stark.dk

Åbningstider butik & lager: 
Mandag-fredag 6.30-17.00

Lørdag 9.00-14.00
Åbningstider udstilling: 

Mandag-fredag 8.00-17.30 
Lørdag 9.00-14.00

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24
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Håndværk og kvalitet i vinkel

køkken eller tag til totalen-
treprise, hvor vi står for den 
overordnede byggestyring.
Renovering og ombygning af 
ældre ejendomme er også et 
speciale. Samarbejde med ar-
kitekter og rådgivende ingeni-
ører giver ekstra tryghed, når 
det hele er lidt uoverskueligt. 
Alle former for renovering og 
glarmesteropgaver løses også 
sammen med udskiftning af 
døre og vinduer.

Tag, gulve, trapper

Tilsvarende er Tømrer Mad-
sen også specialist indenfor 
tagarbejde, både renovering 
og montering af nyt tag, samt 
montering af gulve og trap-
per. 

Tømrerfirma Madsen 
A/s leverer arbejde 
i højeste kvalitet til 
aftalt tid med mere 
end 60 års håndværks-
mæssig erfaring.

En god kombination af traditi-
on og fornyelse er således med, 
når Tømrerfirma Madsen ryk-
ker ud og løser små som store 
opgaver for erhvervskunder 
og private. Tømrermester Ul-
rik Madsen er 3. generation 
i familievirksomheden, som 
hans farfar grundlagde i be-
gyndelsen af 1950’erne. Ulrik 
Madsen assisteres efter behov 
af sin far, Flemming Madsen, 
mens konstruktør Anders 

Bækhøj, Ulriks kone Kirsten 
Madsen på kontoret samt an-
dre dygtige og erfarne medar-
bejdere udgør resten af holdet.  
Maskinværksted, konstruktør
– Med vores eget maskin-
værksted og egen konstruk-
tør leverer vi gennemtænkte 
løsninger, også på specialmål. 
Dermed udfører vi alle former 
for tømrer- og snedkeropga-
ver, også som hoved-, fag- og 
underentreprenør, forklarer 
tømrermester Ulrik Madsen.

Blandt de store opgaver, der 
senest er udført, er Ørstedsko-
len i Rudkøbing og Bogense 
Plejehjem. Fyn er hjemme-
bane, men Tømrer Madsen 
leverer også godt håndværk 
uden for øen, eksempelvis til 
Jensens Bøfhus i København. 
I den mere klassiske ende er 
reparation og renovering af 
bindingsværk også blandt spe-
cialerne.

Ny-, til- og ombygning 

Har kunderne fundet drøm-
megrunden, står Tømrer Mad-
sen klar, så de får det bedste 
ud af byggeprojektet. 
- Vi har stor erfaring med ny-
byg og tilbyder derfor et godt 
og solidt samarbejde. Vi til-
byder alt, fra montering af 

Snavevej 37 · 5471 Søndersø
64 89 13 85 · Mobil 23 60 16 34
madsen@tomrer-madsen.dk
www.tomrer-madsen.dk

Alt i tømrer- snedkerarbejde

Tømrermester Ulrik Madsen

Skovlade

Maskinværksted

Garant Odense SØ
OK Gulve & Gardiner A/S
Blangstedgårdsvej 3
5220 Odense SØ . 66 15 99 35

Åbningstider: 
Mandag:  10.00 - 18.00
Tirsdag - Fredag: 10.00 - 17.30
Hver Lørdag: 10.00 - 14.00

www.garant.nu

Markiser
skærmer mod solen  
om dagen, og giver  
varm aftenhygge...

Undgå ærgrelser 
Lad os klare opmåling og montering!

Blangstedgårdsvej 3 . 5220 Odense SØ . 66 15 99 35

Åbningstider: 
Mandag:  10.00 - 18.00
Tirsdag - Fredag:  10.00 - 17.30
Hver Lørdag:  10.00 - 14.00

www.garant.nu

Markiser
skærmer mod solen  
om dagen, og giver  
varm aftenhygge...

Undgå ærgrelser 
Lad os klare opmåling og montering!
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Wellnes til bilen

Protec behandling gør stof- og 
lædersæder mere modstands-
dygtige over for skidt og snavs. 
Det hæmmer desuden bakte-
rier, giver frisk duft og gør det 
lettere at rense kabinen.
Glastec behandling af bilruder 
giver større og bedre udsyn, 
lige som ruderne bliver lettere 
at gøre rene. Glastec danner 
en kemisk kobling med glasset 
og holder samtidigt i lang tid.

serviceaftaler

Rengøring af aircondition- 
og klimaanlæg, der fjerner 
bakterier, samt montering af 
solfilm mod solens skadelige 
ultraviolette stråler er andre 
tilbud hos Bilplejegruppen. 
Favorable serviceaftaler giver 
nye biler mulighed for lak- og 
interiørgaranti på op til 10 år.

Vinteren har sluppet sit hårde 
tag, og det er ikke alene haver 
og den blege kulør på deres eje-
re, der trænger til sol og kærlig 
pleje. Det gør bilerne også efter 
mange kilometer og måneder 
med sne, skidt og salt på vejene.

Bilplejegruppens afdelinger i 
Odense samt Svendborg står 
derfor klar til at forkæle både 
nye og brugte biler med første-
klasses wellnes, der med mar-
kedets bedste produkter får 
selv rigtigt triste – og ridsede 
- biler til at skinne og dufte 
som nye. Samtidigt forhindres 
mere alvorlige skader og pro-
blemer efter vinterens kradse 
påvirkning.  

Ditec-forhandler

- Hos os får kunderne mar-
kedets bedste bilpleje, da Bil-
plejegruppen er autoriseret 
Ditec-forhandler.  Ditec-pro-
dukterne har været på marke-
det i over 30 år, og de er blandt 
andet gennemtestet og anbefa-
let af FDM, Jyllands-Postens 
motorredaktion og Teknolo-
gisk Instituts svenske kollega, 
forklarer Finn Rasmussen, 
Bilplejegruppens daglig leder.
Bilplejegruppens dygtige og 
professionelle medarbejdere 
efteruddannes løbende i Di-
tecs produktprogram, endnu 
en garanti for topkvalitetsbe-
handling af kundernes biler. 
Vinteren var altså en hård om-
gang for bilerne. Derfor er det 
en rigtig god ide at køre forbi 
Bilplejegruppen, der står klar 

med en række attraktive be-
handlinger, også med garanti.

Vask og pleje

Vask og indvendig rengøring, 
lakforsegling, udbedring af 
stenslag på ruder, smart-repa-
ration af sæder, interiør, buler 
og ridser, også på fælge, samt 
klargøring af nye og brugte 
biler.
- Flere og flere leasingbiler 
kører ud på vejene. Her er 
det oplagt, at Bilplejegruppen 
bringer bilen i topform, inden 
den kører retur til leasing-
selskabet – fri for småskader, 
ridser og buler – også på fæl-
gene, tilføjer Finn Rasmussen, 
Bilplejegruppen.
DITEC lakbehandling, også 
kaldet lakkonservering, be-
skytter bilens lak optimalt. 
Lakken styrkes mod ydre på-
virkning, og da behandlingen 
ikke indeholder silikone, tåler 
overfladen maling og er let at 
vaske.

smart Repair

Bilkabuler og lakskader repa-
reres hurtigt og effektivt med 
Smart Repair. Det gælder også 
ridsede fælge, der har været 
for tæt på kantsten eller lig-
nende.

Bilplejegruppen A/s · odense · svendborg
Telefon 66 12 27 00 · www.bilplejegruppen.dk · ditec@bilplejegruppen.dk

Bilplejegruppen A/s i odense og 
svendborg forvandler nye og brugte  
biler med ”vinterdepression” til  
strålende lækre modeller i  
forårs- og sommersolen
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Tvis Køkkener holder… 

certificeret montør, og det er 
en selvfølge, at alle aftaler og 
tidsplaner overholdes. Vi følger 
kunderne helt til dørs og sikrer, 
at alt er som det skal være, så 
de kan sove roligt om natten, 
også efter køkkenet er leveret. 
Tvis Køkkener holder… til din 
køkkendrøm …”

Den odenseanske  
køkkenbutik, åbnede 
den 1. februar 2010, 
står for engageret 
kundebetjening og 
professionel rådgiv-
ning, Forretningen er 
inddelt i en erhvervs- 
og en privatkundesek-
tion og yder optimal 
service over hele 
linjen 

”Vores udstilling er netop udvi-
det med 100 m2, og nu er vi i 
fuld gang med at implementere 
en række nye, spændende køk-
kenløsninger”, fortæller inde-
haver Michael Hansen. ”Tvis 
Køkkener er dansk designet, 
dansk produceret og dansk 
ejet. Markedsmæssigt ligger 
vi i mellemprissegmentet med 

gode stilfulde løsninger til at-
traktive priser. Vores store ud-
valg afspejler kundekredsens 
aldersmæssige spændvidde. 
Sortimentet rækker lige fra 
den prisbillige gør-det-selv-
løsning til det skræddersyede 
individuelle køkken. Stilistisk 
kan vi også imødekomme de 
fleste kundetypers ønsker og 
behov. Vi spænder fra det unge 
moderne køkken til det roman-
tiske - fra rene linjer til ren 
country. For hele sortimentets 
vedkommende er vores kunder 
sikret høj kvalitet og hurtig le-
vering.” 

Fra leverancer til  
totalentrepriser

”På erhvervsfronten tegnes 
kundekredsen primært af 
håndværkere, entreprenører, 
private boligselskaber og bolig-
foreninger”, beretter afdelings-
chef Peter Højmark. ”Efter 
rådgivning og salg består vores 
opgaver dels af ren levering, le-

vering og montage og totalen-
trepriser. Blandt vores igang-
værende totalentrepriser er en 
omfattende køkkenudskiftning 
i Højstrup Parken, hvor 4-5 
køkkener udskiftes om ugen. 
Levering og montage handler 
om tillid. Hos Tvis Køkkener 
varetages disse opgaver af en 

Tvis køkkener · Grønløkkevej 6B · 5000 odense c · Tlf. 66 13 18 00 · www.tvis.dk

Vi får havedrømmen til at blomstre

Anlægsgartner
TH. SKOV LARSEN ApS

stegstedvej 35a · 5200 odense V · Tlf. 66 16 75 66 · post@thskovlarsen.dk · www.thskovlarsen.dk

”Det var bare ok folk, 
der udførte et godt stykke 
arbejde, behagelige at tale 
med, efterlod også resten 

af haven i god orden.”

”Meget engagerede 
medarbejdere med 

konstruktive forslag.”
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Prøvekør den ny Vito, 
giv os din vurdering af bilen og få 2 biografbilletter.

Haderslev: 
Henrik Christensen
Tlf. 25 22 28 83 
hci@pchristensen.dk

Padborg: 
Kim Sand
Tlf. 25 22 28 36
ksa@pchristensen.dk

Odense: 
Christian Weber
Tlf. 25 22 29 23
cwe@pchristensen.dk

Odense: 
Finn Lynge
Tlf. 25 22 29 09
fly@pchristensen.dk

Kolding: 
Ronni P. Sørensen
Tlf. 25 22 28 88
rps@pchristensen.dk

Kolding: 
Henrik Christensen
Tlf. 25 22 28 05
hcr@pchristensen.dk

Vi vil så gerne give dig oplevelsen af det 

meget lave støjniveau, personvognskøre-

komforten, den høje sikkerhed, driftssik-

kerheden, de lange service intervaller og de 

helt unikke køreegenskaber som tilbydes i 

den ny Mercedes Vito Kassevogn.  En kas-

sevogn med de ny miljørigtige EU5 motorer 

fra 95 til 224 HK som opfylder de strengeste 

miljøkrav i Europa og med helgalvaniseret 

karrosseri (12 års rustgaranti). Det kan 

naturligvis ikke beskrives, så derfor bør du 

selv prøve bilen.

Hvis du tilmed hjælper os med en evalu-

ering af din oplevelse belønner vi dig med 

to biografbilletter til en film efter eget valg. 

www.pchristensen.dk

Mercedes-Benz Vito

fra   154.900 kr.*

*Prisen er ekskl. moms og levering. Bilen er vist med ekstraudstyr. 
Brændstofforbrug med partikelfilter ved blandet kørsel, 13,3 km/l, 
CO2 emission 198 g/km.
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skælskør Anlægsgartnere 
A/s i odense 

”sæsonarbejdere”, der ikke 
året rundt figurerer fast på 
lønningslisten. Det er ifølge 
vores beregninger den økono-
misk mest optimale måde for 
kunden at passe sin grønne 
vedligeholdelse på. Vores mo-
tiverede og veluddannede 
anlægsgartnere, specialarbej-
dere og maskinførere tager an-
svar og har egen kundeporte-
følje. Kunden møder de samme 
fagfolk gennem hele et opgave-
forløb, og det giver god kom-
munikation fra start til slut. 
Kontakt os for mere detaljeret 
info om vores mange spænden-
de tilbud og aktiviteter.” 

”Vores kernekompetencer 
dækker alle discipliner inden-
for anlægsgartnerfagets grå 
og grønne sektioner”, fortæller 
afdelingschef Thomas Olesen. 
”Vi spænder fra nyanlæg og 
renovering til pasning, pleje og 
vedligehold af grønne arealer. 
Dertil kommer den indendørs 
kontorbeplantning, der om-
fatter alle former for grønne 
tiltag i virksomheder, institu-
tioner, på skoler og plejehjem 
m.m.  
Over hele linjen tilstræber vi, 
at vores arbejde udføres, så 
der tages højde for kvalitet, ef-
fektivitet, miljø og sikkerhed. 

Vores vigtigste ressourcer er 
vores dygtige medarbejdere.

Pasning af grønne  
udenomsarealer

”Skælskør Anlægsgartnere 
har stor erfaring og viden 
omkring vedligehold og pleje 
af grønne udenomsarealer 
omkring virksomheder og 
institutioner”, beretter pro-
jektleder i vedligeholdelsesaf-
delingen Villy Skov Petersen. 
”Vi løser også en række an-
dre opgaver som snerydning, 
viceværtsservice og vand-
løbsvedligeholdelse. Som eks-
tern samarbejdspartner er vi 

skælskør Anlægsgartnere A/s odense · Peder Wessels Vej 17 · 5220 odense sØ · Tlf. 66 11 47 04 · odense@skag.dk · www.skag.dk

Firmaet har 300 ansatte på landsplan, heraf 100 i odense. Herfra betjener vi vores kunder på  
hele Fyn og i Trekantsområdet. Medarbejderne er hver især specialiserede i specifikke 

fagområder.  Det betyder eksempelvis, at græsslåningen ikke går i stå, mens der klippes hæk  
og beskæres buske, og det er en fordel for kunden  

· Alt i auto-elektrisk arbejde
· Alt i hydraulik
· Alt i service og eftersyn på:
         Bagsmæklifte – ZEPRO serviceværksted
         Kraner
         Hejs
         Løftegrej
         Fartskriver
         Oliefyr / bilvarmer
· Engros og detailsalg af:
         Startere
         Generatorer
         Batterier »EXIDE«
         Løftegrej

Hedvigslundsvej 2 · 5000 Odense C
Telefon 6613 2560 · www.oae.dk 
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Totalbanken mere end 
100 år på Fyn

indsats for den bedst mulige 
kundeoplevelse, hvor kunder-
ne får mere, end de forventer.

Uanset hvor du bor, er Total-
banken lige i nærheden. Det, 
at være en lokal bank, handler 
nemlig ikke om, hvorvidt den 
fysiske bank er i samme by 
som dig. Det handler om nær-
hed. Nærhed til dig og hvad du 
vil med dit liv. Det handler om 
at kunne forstå din familie, dit 
boligønske og din livsstil. 

Nye filialchefer 

Totalbanken har netop ansat 
den erfarne Dorte Andersen 
som filialchef i afdelingen på 
Rugårdsvej 244 i Tarup. Til-
svarende er Cliff Szast tiltrådt 
som filialchef på Lille Grå-
brødrestræde 1 i centrum af 
Odense.
 
 

Totalbanken har nu 
i over 100 år leveret 
personlig service og 
rådgivning til fynske 
bankkunder. Det rok-
ker finanskrisen heller 
ikke ved.
 
- Nærhed til kunderne og ev-
nen til at se på den enkelte 
bankkundes situation - så 
vedkommende ikke blot er én 
i mængden. Det er blandt for-
delene, når nuværende kunder 
og øvrige interesserede åbner 
døren til Totalbanken, forkla-
rer afdelingschef Henrik Pe-
tersen, Totalbanken i Aarup.

otte filialer,  
godt 70 ansatte

Banken rundede 16. februar 
det flotte 100 års jubilæum, og 

frem mod årsdagen har hoved-
sædet i alle år ligget i Aarup. 
I dag er der også afdelinger i 
Gelsted, Korup, Odense, Ta-
rup, Tommerup og Vissen-
bjerg. 
Et rendyrket erhvervscenter 
med spidskompetencer og de 
helt rigtige ydelser målret-
tet erhvervskunder ligger på 
Odensevej 95 i Odense.

Klassiske dyder

- Totalbanken kombinerer 
således klassiske dyder som 
nærhed, troværdig og ærlig-
hed med dygtig bankdrift – 
tilsat topmoderne teknologi 
som eksempelvis muligheden 
for mobilbank. Totalbanken er 
således én af de første mindre 
banker, der tilbyder bankfor-
retninger via kundernes egne 
smartphones. Samtidigt er 
samtlige afdelinger, undtagen 
hovedsædet, pengeløse. Kas-

sefunktionen er overtaget af 
moderne pengeautomater hvor 
kunderne kan indsætte penge 
på deres konti uden at være 
afhængig af bankens åbnings-
tid. Endnu en udvikling i ret-
ning af en bank der udnytter 
de teknologiske muligheder 
fortsætter afdelingschef Hen-
rik Petersen.
Medarbejdene udgør de stær-
keste kvaliteter hos Total-
banken, og derfor lægges der 
stor vægt på at opretholde et 
homogent og velfungerende 
hold. Sidste år bøde på hele to 
40 års jubilæer, endnu et bevis 
for, at alder og erfaring ikke er 
en bagdel i det nye årtusinde.

Vigtigt møde

Totalbanken arbejder dermed 
for, at mødet mellem kunde og 
bank bliver en god oplevelse 
for begge parter. Endnu et 
væsentligt element i bankens 

Totalbanken A/s · www.totalbanken.dk · Telefon 63 45 70 00
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Office Catering er mad
direkte til din virksomhed
Lækker og veltillavet mad er vores

passion. Vi kan lide at kæle for

tingene, og vi gør os umage, så det

kan smages.

For virksomheder, der ønsker at sætte

fokus på medarbejdernes sundhed, er

Office Catering tildelt Hjerteforenin-

gens kantinediplom.

Vi ønsker at motivere til en sund

livsstil og støtter Hjerteforeningen.

Vi vil være med til at bevise, at sund

mad absolut også kan være spæn-

dende og velsmagende.

Offi Cat inin d

����
Catering

mad indpåkontoret

www.saltogpeber.comTlf. 70 10 14 16

Ringefter voresgratis katalog!

www.saltogpeber.com
Du får overblik over  alle mulighederne på vores hjemmeside

Alle priser er eks. moms
Tlf. 70 10 14 16 mad ind i huset

Kontorfrugt
 

Frisk frugt, der er let tilgængelig for alle medarbejdere, 
er vejen til en sundere hverdag. 
Office Catering sørger for, at frugtskålen er fyldt - og at 
den ser indbydende og appetitlig ud.

Mødeservice 
 

Når der kommer gæster på besøg, kan vi med Office 
Catering servere morgenmad, frokost eller kager og frugt 
til kaffen. Vi laver frisksmurt smørrebrød og sandwich og 
leverer det hos jer.  Er der behov for hjælp ved reception 
eller frokost, kan vi tilbyde både kok og tjener.

Fra kr. 2,50 
  Pr. styk

F.eks. Brunch 
kr. 64,80   

Receptioner og fester
 

Receptioner, jubilæer og firmafester kræver omtanke 
og en del forberedelse. Vi har stor erfaring og ved, 
hvad det kræver, både hvad angår maden, service, 
borde og stole.

Receptionsbuffeter fra 
kr. 64,00   

Frokost- 
og kantineordning
Under mottoet ”Det Sunde Liv” tilbyder vi i 
samarbejde med Hjerteforeningen veltillavet, 
lækkert og ”Hjertens God Mad” til vores 
frokostkunder. Det betyder ikke, at der kun er 
salat og grøntsager. 
Sund mad indeholder både kød og fisk.

Fra kr. 34,75  
 

Office Catering er en del af Salt & Peber
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Mødeservice
Når der kommer gæster på besøg, kan vi med Office Catering ser-
vere morgenmad, frokost eller kager og frugt til kaffen. Vi laver 
frisksmurt smørrebrød og sandwich og leverer det hos jer. Er der 
behov for hjælp ved reception eller frokost, kan vi tilbyde både kok 
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Køkkencentrets kunder får 
således en eksklusiv udstil-
ling, fagfolk med professionel 
og kreativ service, rådgivning 
og montering samt stort ud-
valg med kvalitet, inklusive 
hvidevarer.  

K-M køkkencenter/
Jysk Køkkenlager 
udvider sin spæn-
dende udstilling med 
nyt showroom for spa 
Kompagniet og ny for-
handling af vinduer og 
døre fra Jydsk Vindu-
eskompagni.

Hvorfor ikke kombinere køk-
kendrømme med fynsk og jysk 
snusfornuft – tilsat wellnes 
og spa-lækkerier samt et godt 
indeklima, der holder på den 
dyre varme?
K-M Køkkencenter/Jysk Køk-
kenlager sælger og monterer 
totalløsninger på køkkenreno-
vering samt nyt køkken, bad, 
garderober og bryggers.

Nyt showroom,  
ny forhandling

Nu præsenteres så to nye 

spændende indslag på centret:
Nyt showroom for Spa Kom-
pagniet og ny forhandling af 
vinduer og døre fra Jydsk Vin-
dueskompagni.
Spa Kompagniet sælger spa 
og brusere til uden- og inden-
dørs brug samt tilhørende 
glasafdækning.
Tilsvarende rådgiver, sælger 
og monterer køkkencenteret 
vinduer og døre i både træ, 
træ/alu, mahogni og plast fra 
Jydsk Vindueskompagni fra 
1. juni.  

K-M Køkkencenter/Jysk Køkkenlager · Industrivej 4 · Hjallese · 5260 odense s · Telefon 65 97 29 04
www.k-m-kokkencenter.dk · info@k-m-kokkencenter.dk

Køkken, bad, spa, vinduer 
og døre
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Ejendomsservice i et  
kvart århundrede

på vedligeholdelse af hans 
bygninger og udenomsarealer.

TEs fungerer som  
ejendommens vicevært

Vores primære opgave er tilsyn 
og pleje af kundernes bygnin-
ger, lokaler og fællesarealer. 
På viceværtområdet kan vore 
opgaver bla. bestå af tilsyn 
med varmeanlæg, aflæsning 
af varme-, vand- og elforbrug, 
udskiftning af lyskilder etc. 

Total Ejendoms  
service passer ejen-
domme over hele Fyn 
og i trekants-området  
– i døgndrift

TES – Total Ejendoms Ser-
vice er specialiseret i at va-
retage alle former for var-
memester-, viceværts- og 
gartnerfunktion er. Vi passer 

vore kunders ejendomme både 
udvendigt og indvendigt, for-
tæller indehaver Erik Hansen.
Der sker fra vores tre afdelin-
ger i hhv Odense, Svendborg 
og Haderslev.
Vores kunder kan være større 
ejendomsbesiddere som pensi-
onskasse, banker, institutio-
ner eller ejendomsadministra-
torer, som har brug for at vide, 
at vi passer deres bygninger 
for dem – at alting virker og 

ser præsentabelt ud – sommer 
og vinter – nat og dag – uden at 
de selv behøver være der.
Men det kan ligeså vel være 
mindre ejendomsbesiddere, som 
ejer to opgange og ikke har tid 
til eller mulighed for at passe 
dem selv.
Det samme gælder for f.eks 
en håndværksmester der ejer 
nogle ejendomme, vil det ofte 
være en fordel at fokus, bliver 
brugt på hans kunder og ikke 

Total Ejendoms service Aps · Teknikvej 15 · 5260 odense s · Tlf. 66 15 47 33 · tes@t-e-service.dk · www.t-e-service.dk

Men vi tager os også af fraflyt-
ningsrapporter og fører tilsyn 
med istandsættelse af lejemål 
efter fraflytning.
Ofte arbejder vi også sam-
men med en ejendoms faste 
viceværter eller varmemestre 
– f.eks. som afløsere under 
sygdom og ferier etc. Hvis man 
kun har én vicevært, er man 
lidt sårbar i forhold til netop 
sygdom og ferie, men vi har 
altid en reserve-vicevært klar, 
så alle funktioner kan fungere 
normalt

snevejr ingen hindring

Indgår man en snerydnings-

aftale med os, er man altid 
sikker på at ejendommens ad-
gangsveje og P-arealer er ryd-
det fra tidlig morgen. Dermed 
er de parate, når medarbejdere 
eller lejere møder eller skal ud.

Egen rengøringsafdeling

Som seneste skud på stammen 
har vi udvidet med egen ren-
gøringsafdeling, der varetager 
al indvendig vedligeholdelse. 
Som i vore øvrige afdelinger 
er også vore rengøringsmed-
arbejdere i absolut topklasse 
med hensyn til uddannelse, er-
faring og kompetence. Vi sæt-
ter en ære i at kunne mønstre 

et højt serviceniveau, og vores 
aktiviteter bygger på tillid, 
selvstændighed og ansvarsfø-
lelse.

Tillid er nøglen

Vi kan tilbyde vores kunder et 
effektivt og prismæssigt kon-
kurrencedygtigt alternativ til 
det at drive egen viceværtaf-
deling. Kunderne slipper for 
indkøb og vedligeholdelse af 
maskiner, personalemangel 
ved ferie og sygdom og akutte 
problemer udenfor normal ar-
bejdstid.
Vores kundeforhold bygger 
mest af alt på tillid. Vore kun-

der – typisk mangeårige kun-
der – ved, at de kan stole på, 
at vi passer deres bygninger 
og udenomsarealer til punkt 
og prikke. De ved, at en aftale 
med os er en aftale – og at både 
kvaliteten og prisen er i orden. 
Men vi har også plads til nye 
kunder, og alle interesserede 
er velkomne til at kontakte 
os for et uforpligtende tilbud, 
slutter Erik Hansen.
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Rettidige eftersyn sparer 
penge

Svendsen. Især når vi faktisk 
har Fyns skarpeste priser på 
alle Michelin-dæk.
Det er også nu – før det bliver 
rigtig sommer – at bilens air-
condition-anlæg skal ses efter. 
Hvis ikke, risikerer man at der 
dannes bakterier i systemet, og 
man kan blive syg af at køre i 
bilen. Så få bestilt tid til ferie-
eftersynet nu og få tjekket air-
conditionanlægget ved samme 
lejlighed. 

Hos odense Auto 
hjælper man kunderne 
til både besparelser og 
mere sikker kørsel – i 
alle bilmærker

Det er en udbredt misforståelse, 
siger indehaver Tue Svendsen, 
at når man kører i et bestemt 
bilmærke, skal man have sin 
bil efterset hos det autoriserede 
værksted for at opretholde ga-
rantien. Og det betaler mange 

bilister alt for meget for. Vi kan 
servicere deres bil på akkurat 
samme måde – med det nyeste 
testudstyr, reservedele i origi-
nal kvalitet osv, så garantien 
bevares – men til en væsentligt 
lavere timeløn.

store investeringer er  
baggrunden

Det har selvsagt krævet noget 
af os at komme til det niveau. At 
have de nyeste diagnose-testere 
på markedet kræver noget af en 
investering – for ikke at snakke 
om specialkurser. Så det er ikke 
ethvert lille mekanikerværk-
sted, der kan være med.  Vi fører 
et fuldt sortiment i alle de origi-
nale Bosch-reservedele – og har 
investeret i hele tre lånebiler til 
vores kunder – to personbiler og 
en varebil til håndværkeren, der 
bare SKAL kunne køre.

Vi samarbejder med alle forsik-
ringsselskaberne og kan derfor 
reparere alle skader på alle biler.

Biler kan være farlige

På denne årstid ser vi desværre 
en del bilister, som vælger at 
køre med deres vinterdæk hele 
året. Men vinterdæk er deci-
deret farlige at køre med om 
sommeren. De giver væsentligt 
længere bremseafstand på en 
varm og våd vej. Så få nu skif-
tet de vinterdæk, anbefaler Tue 

Tækkefirmaet Segall
Vi er altid klar med et godt tilbud såvel 
nyt tag som reparationer og rygning.

Tækkefirmaet Segall ApS
Malmose 11
5540 Ullerslev

Tlf. 65 36 11 77
Mobil 40 18 30 25

taekkefirmaet-segall@mail.dk
www.taekkefirmaet-segall.dk

odense Auto Aps · Lisesmindevej 48 · 5230 odense M · Tlf. 66 11 99 01/20 47 18 15
www.odense-auto.dk · odenseauto@mail.dk

cykelservice i topklasse
Hos Cykelposten, der åbnede 
i foråret, leverer indehaver og 
mekaniker David Bouch profes-
sionel service til cyklister i År-
slevs gamle postbygning.
Handler det om hydrauliske 
bremser eller forgafler, juste-
ring af komplicerede gearsyste-
mer eller bare udskiftning af 
dæk og slange? Skal der købes 
cykelhjelm, reservedele eller 
lidt ”krudt”, så man ikke går 
sukkerkold på træningsturen?

Ekspertniveau

Næsten uanset hvad træder 
Cykelposten til med de ønskede 
varer og rådgivning på ekspert-
niveau. 
- I butikkens første måned er 
der skruet på alt fra en 30 år 
gammel konfirmationscykel til 
en racer, der i 2010 kørte med 
Team Saxobanks Matti Bre-
schel, forklarer David Bouch.

Cykelpostens nøgleord er ven-
lighed, god kvalitet og service 
i topklasse, bl.a. med udlån af 
gratis kundecykler i forbindelse 
med reparation. 

Everton, Focus  
og Kildemoes

Cykelposten sælger alminde-
lige cykler og børnemodeller fra 
Everton samt Focus’ lækre ra-
cer- og mountainbike modeller, 
der er suveræn tysk kvalitet til 
prisen. Fra efteråret 2011 ruller 
Kildemoes også ind i butikken.
David Bouch er født og opvok-
set i England, har boet i Dan-
mark siden 1994 og har 20 års 
erfaring fra cykelbranchen som 
sælger, mekaniker, bestyrer og 
servicechef.  

stationsvej 104 · 5792 Årslev · Tlf. 50 50 57 92
www.cykelposten.dk · butik@cykelposten.dk



ODENSE OVERFLADETEKNIK ApS

til klinkegulve. Terrazzogul-
ve, der består af marmor eller 
granit støbt med ren cement, 
har fået en stor renæssance i 
de seneste år. ”Eksempelvis 
har Odense Overfladeteknik 
ApS i boligområdet Hunderup 
Parken, Odense netop renove-
ret og repareret terrazzogulve 
i 300 badeværelser. Folk bliver 
ofte meget overraskede over, 
hvor flotte deres gamle gulve 
kan blive, ved en renovering. 
Kontakt os for mere informa-
tion om de mange attraktive 
valgmuligheder, man får med 
disse tidløse og meget flotte 
gulvløsninger.”   

”Vores primære specialer er 
nyanlæg og renovering af be-
ton og terrazzogulve - herun-
der slibning, polering, ved-
ligeholdelse og reparation”, 
fortæller indehaver Michael 
Tao Nielsen. ”Renovering af 
naturstens og mamorsplitgul-
ve er også en stor aktivitet. Vo-
res kundekreds er landsdæk-
kende og spænder fra private 
kunder over offentlige insti-
tutioner til en bred vifte af er-
hvervskunder i alle brancher. 
De stærke og rengøringsvenli-
ge gulves anvendelsesmulighe-
der er mangfoldige – fra køk-
ken/bryggers til produktions-, 
kontor, butiks- og udstillings-
lokaler. Odense Overfladetek-

nik har to ansatte, hvis store 
specialviden og brede kompe-
tencer baserer sig på fagspe-
cifikke special-kurser og lø-
bende efteruddannelsesforløb 
på slibemaskinefabrikanterne 
HTC’s og Husqvarnas skoler i 
Danmark og Sverige.” 

Flotte, slidstærke  
gulvløsninger

”Efter slibning og polering 
af et betongulv fremstår det 
med en pæn, blank og utroligt 
slidstærk overflade. Tilslags-
materialer i form af sten i 
forskellige farver kan tilsæt-
tes efter kundens eget valg. 
Prismæssigt er de moderne 
betongulve et fint alternativ 

odense overfladeteknik Aps · cikorievej 86 · 5220 odense sØ
Tlf. 63 13 00 40 - Mobil 30 85 72 10

oot@odenseoverfladeteknik.dk · www.odenseoverfladeteknik.dk · cVR nr. 31 34 89 94

Virksomheden, der er datterselskab af odense Diamantskæring A/s, etableredes den  
1. april 2008 som en naturlig følge af de senere års stigende efterspørgsel på  
renovering, slibning og polering af beton og terrazzogulve. I kraft af vores ekspertise 
med diamantværktøj og store erfaring med slibning i beton og andre cementbaserede 
gulve lå det lige for at gå yderligere ind i dette område  

Cikorievej 86 � 5220 Odense SØ � Tlf. 63 13 00 40 � Fax 63 13 00 40  
ods@odensediamantskaering.dk � www.odensediamantskaering.dk � CVR nr. 29 38 76 72

ODENSE DIAMANTSKÆRING A/S

odense Diamantskæring A/s · cikorievej 86 · 5220 odense sØ 
Tlf. 63 13 00 40 · Mobil 30 85 72 10

ods@odensediamantskaering.dk · www.odensediamantskaering.dk · cVR nr. 29 38 76 72

· Boring i beton
· Skæring i beton
· Slibning af beton
· Landsdækkende service
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Fra inspiration til total  
indretning

således i topform med en bag-
grund fra vvs-grossister som 
Brdr. Dahl, A & O Johansen el-
ler Sanistål samt som faglærte 
vvs’ere.
- Nu overfører vi grossistånden 
også til de private kunder, så de 
får gode priser – også i forhold 
til Internettet - kombineret 
med mærkevarer i topkvalitet 
og et inspirerende showroom 
med butik, tilføjer Klaus Eng-
gaard.
Det handler optimalt om at fin-
de frem til den rigtige løsning 
første gang. Her er VVS Cen-
teret derfor den oplagte guide 
– uanset ønsket er Philippe 
Starck design, enkelt nyt spejl 
over håndvasken – eller et vildt 
og overdådigt badekar til mere 
end 100.000 kr.

Gør det selv

VVS Centeret hjælper også gør 
det selv manden eller kvinden 
med at finde frem til de bedste 
materialer og produkter til den 
helt rigtige pris.

Mærkevarer, testvindere og 
topkvalitet i lækkert design. 
Både klassisk og i de nyeste 
trends inden for baderum, toi-
let og vvs.

Forvirret?

- VVS Centeret rummer alle 
muligheder for at gøre en god 
handel, der giver daglig brugs-
værdi og glæde i mange år 
frem. Vi er en oplagt sparrings-
partner, hvis folk er på bar 
bund eller forvirrede, forklarer 
Klaus Enggaard, medejer og 
daglig leder af VVS Centeret. 
Handler det om bad og sanitet, 
varme- eller køkkeninstalla-
tion eller måske blik-, facade- 
samt øvrige VVS-opgaver?
Uanset hvad står VVS Cente-
ret klar med råd og inspiration 
til både gør det selv folket og de 
erhvervs- og privatkunder, der 
foretrækker at lade topprofes-
sionelle håndværkere udføre 
løsningen, eventuelt i totalen-
treprise. For dem der søger en-
kelte dele, er webshoppen også 
en oplagt indgangsvinkel.

Grossistånd til de private

VVS Centeret blev åbnet i 2003 
af en gruppe kompetente fag-
folk, alle med en baggrund fra 
grossistleddet i vvs-branchen. 
VVS Centerets personale er 

DIREKTE SALG TIL PRIVATE                

DIREKTE SALG TIL PRIVATE                

Børstenbindervej 10 · 5230 odense M · Telefon 63 10 50 25
www.vvscenteret.dk · info@vvscenteret.dk

VVs centeret er 650 kvm. inspirerende 

butik og showroom  og mulighed  

for alt fra salg af klassisk og trendy 

stil til totale løsninger for erhverv og  

private.
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Børstenbindervej 10 - 5230 Odense M
 63 10 50 25 - www.vvscenteret.dk

Alle børn elsker at lege med vand og bliver rene vandhunde, når den danske 
sommer viser sig fra sin bedste side. Lad bare ungerne boltre sig og plaske løs 
med god samvittighed. VVS  wCenteret har det mest intelligente armatur, der 
tænker på miljøet og vandforbruget. 

Kig ind i butikken, se vores store udvalg og få inspiration til, hvordan du kan 
reducere dit vandforbrug med op til 40%.

Noget der kan ses på vandregningen!

- uden 
vandregningen 

løber løbsk

kr. 1.795,-
SPAR PENGE
ORAS ELECTRA Berøringsfri armatur

LEGEBØRN  og glade vandhunde

kr. 2.395,-

SPAR PÅ VANDET 
ORAS CUBISTA Berøringsfri armatur i krom
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officecatering  
– hjertet er med

stolt af Hjerteforeningens vur-
dering og certificering.
- Vi vurderer, at en certifice-
ring og den stadige efterkon-
trol fra netop Hjerteforenin-
gen er den bedste garanti for 
vores kunder. Samtidigt er 
det også en motivation og re-
minder for vores medarbejdere 
om altid at tænke i lækre og 
ernæringsrigtige sammen-
sætninger af kosten, forklarer 
Palle Enøe. 
I aftentimer og weekender 
fortsætter Salt & Peber des-
uden som storleverandør af 
festmad til private selskaber. 
Også her bruges erfaringerne 
fra Hjerteforeningens certifi-
cering.

salt & Peber leverer 
årligt cirka 140.000 
lækre, certificerede 
og hjertevenlige por-
tioner kantinefrokost 
til mindre og mellem-
store firmaer i odense 
og Trekantområdet. 
 
Den gode grundtanke om at 
”have hjertet med” er dermed 
også en helt konkret og sund-
hedsfremmende kvalitet, når 
Salt & Peber leverer frokost-
mad ind i virksomheden til 
medarbejdere i mindre og mel-
lemstore firmaer i Odense og 
Trekantområdet.

Salt & Peber er nemlig blandt 
de første cateringleverandører, 
der af Hjerteforeningen certi-
ficeres som hjertevenlige for de 
sunde og lækre anretninger til 
frokosten i firmaet.

sundt og alsidigt

- At menuerne nu må bære 
Hjerteforeningens logo, er et 
udtryk for, at vi efter besøg og 
grundig gennemgang har fun-
det, at Salt & Pebers kantine-
anretninger lever op til vores 
forventninger om sunde og al-
sidige måltider, forklarer Dor-
the Kern som meget tilfreds 
diætist hos Hjerteforeningen.
Mindst tre gange årligt kon-
trollerer Hjerteforeningens 
specialister herefter, at Salt 

& Peber fortsat lever op til 
de gode hensigter om at le-
vere blandt andet fedtfattige, 
grøntsags- og fiberrige fro-
kostanretninger til virksom-
hedens kunder.
Rigtigt mange selvdrevne 
virksomhedskantiner er i de 
seneste år blevet certificerede. 
Men det er relativt nyt, at ca-
teringvirksomheder, der som 
Salt & Peber leverer mad ind 
på kontoret – også lever op til 
Hjerteforeningens certifice-
ring og høje kvalitetskrav.

Garanti og motivation

Restauratør Palle Enøe, med-
indehaver af Salt & Peber-
køkkenet på Odensevej 90 i 
Odense, er af samme grund 

carsten: 20 92 08 12 · Thomas: 21 24 16 18
kontakt@spartelmanden.dk · www.spartelmanden.dk

Professionel spartling af gips og beton

www.saltogpeber.com
Du får overblik over  alle mulighederne på vores hjemmeside

Alle priser er eks. moms
Tlf. 70 10 14 16 mad ind i huset

Kontorfrugt
 

Frisk frugt, der er let tilgængelig for alle medarbejdere, 
er vejen til en sundere hverdag. 
Office Catering sørger for, at frugtskålen er fyldt - og at 
den ser indbydende og appetitlig ud.

Mødeservice 
 

Når der kommer gæster på besøg, kan vi med Office 
Catering servere morgenmad, frokost eller kager og frugt 
til kaffen. Vi laver frisksmurt smørrebrød og sandwich og 
leverer det hos jer.  Er der behov for hjælp ved reception 
eller frokost, kan vi tilbyde både kok og tjener.

Fra kr. 2,50 
  Pr. styk

F.eks. Brunch 
kr. 64,80   

Receptioner og fester
 

Receptioner, jubilæer og firmafester kræver omtanke 
og en del forberedelse. Vi har stor erfaring og ved, 
hvad det kræver, både hvad angår maden, service, 
borde og stole.

Receptionsbuffeter fra 
kr. 64,00   

Frokost- 
og kantineordning
Under mottoet ”Det Sunde Liv” tilbyder vi i 
samarbejde med Hjerteforeningen veltillavet, 
lækkert og ”Hjertens God Mad” til vores 
frokostkunder. Det betyder ikke, at der kun er 
salat og grøntsager. 
Sund mad indeholder både kød og fisk.

Fra kr. 34,75  
 

Office Catering er en del af Salt & Peber

www.saltogpeber.com
Du får overblik over  alle mulighederne på vores hjemmeside

Alle priser er eks. moms
Tlf. 70 10 14 16 mad ind i huset
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hvad det kræver, både hvad angår maden, service, 
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Under mottoet ”Det Sunde Liv” tilbyder vi i 
samarbejde med Hjerteforeningen veltillavet, 
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frokostkunder. Det betyder ikke, at der kun er 
salat og grøntsager. 
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salat og grøntsager. 
Sund mad indeholder både kød og fisk.
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Office Catering er en del af Salt & Peber

Munkebo Autoservice
På FORKAnT MED uDVIKLInGEn

Fjordvej 110 · 5330 Munkebo
Tlf. 65 97 46 07 · info@munkeboautoservice.dk

www.munkeboautoservice.dk

l	 Klargøring til periodesyn
l	 Autoopretning
l	 Forsikringsskader
l	 Serviceeftersyn
l	 Kundebil udlejes
l	 Reparation af alle bilmærker
	 person- og varevogne

®

spodsbjergmaskin@mail.dk

Tagrens
Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02
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Mange storkøkkener  
– én ekspert

Firmaets dygtige og alsidige ser-
vicemontører reparerer alle for-
mer for køkkenudstyr. 

VANDBEHANDLING

Firmaet leverer og servicerer 
også vandbehandling, der re-
ducerer kalk i brugsvandet 
hos private, erhverv og store 
industrianlæg.

LYNGBY METoDEN 

Det gamle velrenommerede 
navn Lyngby Metoden er også 
en del af firmaet. Lyngby Meto-
den er specialist, når det gælder 
professionelt udstyr og syste-
mer til udbringning af varm 
mad. Mange kommuner kender 
Lyngby Metodens systemer til at 
bringe varm mad ud.

E.J. service A/s leve-
rer, monterer, service-
rer og reparerer stor-
køkkener og tilbehør, 
primært på Fyn og i 
Jylland, med mere end 
25 års erfaring.

- Er du ude efter et uforplig-
tende tilbud, står E.J. Service 
klar. Også med attraktive priser 
på næsten alle mærker - og til-

svarende bredt udbud af nye og 
brugte dele og tilbehør indenfor 
udstyr til storkøkkener, oplyser 
E.J. Service.

Hvorfor vælge os?

E.J. Service spænder meget 
bredt på produkter og service-
ydelser. Firmaet løser alle tæn-
kelige opgave og er uafhængig af 
leverandører. Med E.J. Service 
undgår kunderne derfor kontakt 
til tre-fire forskellige servicefir-
maer på én gang, for E.J. Service 
kan eksempelvis reparere både 
ovnen, kaffeanlægget og opva-
skemaskinen. - Vi laver gerne en 
uforpligtende gennemgang af je-
res udstyr og giver et godt tilbud 
på en serviceaftale, tilføjer E. J. 
Service.

også konvektionsovne

Mulighederne er mange, lige fra 
bestik, porcelæn og glas til store 

opvaskeanlæg, kaffemaskiner 
og -anlæg, konvektionsovne, 
gas- og elkomfurer, mikrobøl-
geovne, friturer, pastakogere, 
stegeplader, vandbad, grill, is-
terningmaskiner, pålægs- og 
røremaskiner og rustfrit udstyr 
efter mål og meget mere.

Tilbehør og reservedele

E.J. Service skaffer tilbehør til 
storkøkkenudstyret og reser-
vedele til de fleste mærker. Tøv 
derfor ikke med at kontakte fir-
maet, hvis du mangler noget.

Egen import

- Da vi selv importerer meget 
af det professionelle udstyr, er 
vi meget konkurrencedygtige 
på prisen. Vi har tit lagertilbud 
og demomodeller, så ring og hør 
nærmere eller se mulighederne 
på hjemmesiden, lyder det videre 
fra E.J. Service.

E. J. service A/s · Kirkevej 16 · odense s · Telefon 70 20 15 70 · www.ejservice.net · www.lyngbymetoden.dk

Det brede sortiment af udstyr som virksomheden råder over, betyder at langt de fleste opgaver løses prompte. Virksom-
heden arbejder også med komplette løsninger. Det kan eksempelvis være midlertidige bade- og toiletforhold ved private 
eller andre mere komplekse løsninger, hvor der er behov for genhusning af beboere ved større renoveringsopgaver. 
Alsidigheden i udstyr, fra håndværktøj til anlægsmaskiner, kommer også til udtryk i at lejepriser spænder fra 10 øre pr. 
dag til flere hundrede kroner for noget af det største som primært henvender sig til bygge- og anlægsbranchen.

Skal du:
Male udhæng - lej et stillads eller en lift / Anlægge have - vi har en lille gravemaskine og motortrillebør · Ordne tagrender - lej en lang stige eller 
en lift på trailer / Arbejde på tag - vi har sikringssele og line · Ordne indkørsel - vi leverer grus og belægning samt maskiner /Installere dræn - vi 
har grejet og leverer gerne rør · Fælde træer - genbrug og undgå transport vi har flishugger / Bekæmpe uønsket vegetation - lej en fræser eller… 
Renover bad eller toilet - lej et mobilt badeværelse / Skal du lægge fliser - vi leverer råstoffer, fliser og maskiner · Skal du rydde op ude eller 
inde - vi leverer og tømmer container 

Klokkestøbervej 3 · 5230 Odense M · TELEFON 88 70 50 00 · WWW.GARANT.DK

GARANT
UDLEJNING

Din professionelle udlejer

Fyns nye lokal leverandør til privat og erhverv
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TJEN OP TIL KR. 20.000,-!
Du kan lige nu få op til 20.000 kroner 
i tilskud fra staten, hvis du vælger en 
Vaillant jord- eller luft/vand-varmepumpe 
og samtidig skiller dig af med dit 
eksisterende miljøbelastende oliefyr.
 
Læs mere på www.skrotditoliefyr.dk. 
Ansøgningsfristen er 30. juni 2011.

Fyns VVS-Klima ApS
Ravnebjerggyden 94
DK-5491 Blommenslyst

T: +45 50 777 999
E:  info@fynsvvs-klima.dk
W: www.fynsvvs-klima.dk

WWW.FYNSVVS -K L IMA . DK

TJEN KR. 20.000,-!
Du kan lige nu få 20.000 kroner i tilskud fra staten, hvis du 
vælger en Bosch jordvarmepumpe og samtidig skiller dig af 
med dit eksisterende miljø belastende oliefyr. Læs mere på 

www.skrotditoliefyr.dk. Ansøgningsfristen er 30. juni 2011.

Bosch Varmepumpe
FORDELE
 Høj ydelse og lavt strømforbrug pga. kraftig, ny 

Scroll-kompressorteknik.

 Høj varmtvandskomfort og stort anvendelses område 

 Kompakt og pladsbesparende, idet alle system-
komponenter er integrerede i varmepumpen.

 Komfortabel pga. betjeningsvenlig klartekstmenu i 
styrings display, støjsvag, da kompressorskiverne 
kører uden berøring.

 En fremtid uden bekymringer, fordi Bosch varme-
pumper har lang levetid og næsten ikke kræver 
vedligeholdelse.

 Leveret/monteret som standardinstallation
eks. nedgravning af brine slanger.

Bosch 9 kw (inkl. moms) ................Kr. 99.999,-*

Servicepakke kan tilkøbes fra kr. 995,- og indeholder 
årligt lovpligtigt servicebesøg samt 5 års trygheds-
garanti.

* Inklusiv tilskud på kr. 20.000,-

TJEN KR. 20.000,-!
NB! NY afdeling i Esbjerg 31.4 - 2011

Effektive og miljøvenlige Vaillant jordvarmepumper og luft/vand-varmepumper 
med 10 års garanti.

Med Vaillants geoTHERM varmepumper kan du udnytte energien fra såvel jorden som luften.
geoTHERM fås med eller uden indbygget varmtvandsbeholder på 175 liter. 

Luft/vand-varmepumpen består af en indendørsenhed samt én eller to udendørsenheder. 
Eksklusiv varme- og varmtvandskomfort.

Pris inkl. moms fra: 

Jordvarmepumpe kr. 96.999,-*                     Luft/vand-varmepumpe kr. 88.999,-*

Servicepakke
- kan tilkøbes fra kr. 995,- og indeholder årligt lovpligtigt servicebesøg samt 10 års tryghedsgaranti.

* Inklusiv tilskud.

NB! NY afdeling i Esbjerg 31.4 - 2011
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Tømrermester rykker  
hurtigt ud

H.c. Hansen & søn 
A/s leverer 
professionel  
tømrerservice til 
erhvervskunder, 
boligforeninger og 
forsikringsselskaber. 
speciale: Gulvafslib-
ning, køkkenmontage 
samt små og store 
opgaver

Kvalitetsarbejde til konkur-
rencedygtig pris og overhol-
delse af aftalte betingelser og 
leveringstid. Dét er nogle af 
de nagelfaste kvaliteter hos 
tømrerfirmaet H.C. Hansen 
& Søn. Firmaet er grundlagt i 
1959, og siden 1986 har søn og 
tømrermester Torben Holmer 
videreført de solide traditio-
ner.

Bygningsdrift

– Netop små og store opgaver 
for boligforeninger har været 
et speciale siden begyndelsen. 
I dag er renovering og monte-
ring af gulve samt døre, køk-
kener og øvrige små som store 
opgaver fortsat et af firmaets 
specialer. 1. juni 2011 tiltræ-
der Gert Johansson som byg-
ningskonsulent. Dermed kan 
vi også tilbyde bygningsdrift 
og -vedligehold samt teknisk 
drift på mindre eller større do-
miciler, herunder rådgivning 
og vejledning ved 1 og 5 års 
gennemgang. Med mulighed 
for at trække på Gerts store 
erfaring fra nogle af Odenses 

større domiciler udvider vi vo-
res speciale til også at omfatte 
bygningsdrift, forklarer Tor-
ben Holmer.
H.C. Hansen & Søn renoverer 
også bygninger samt tage og 
rykker ud med akut hjælp, 
også aften og weekend, ved 
eksempelvis skader efter ind-
brud eller storm.

Gulve

På kortere eller længere sigt 
trænger gulve ofte til af-
slibning. Her tilbyder tøm-
rerfirmaet mere end 40 års 
erfaring i gulvafslibning og 
efterfølgende behandling med 
lakering, olie, sæbe, lud m.v. 
Firmaet har medarbejdere, 
der udelukkende beskæftiger 
sig med gulvarbejde og der-
for leverer meget høj kvalitet. 
Udskiftning af ældre gulvbe-
lægninger, som eksempelvis 
linoleum, og montering af nye 
trægulve sker via tilbud på 
et stort udvalg af parket- og 
trægulve.

Køkkener

Er køkkenet mere end 15 til 
20 år gammelt, er det som re-
gel utidssvarende og nedslidt. 
H.C. Hansen & Søn leverer 
og monterer køkkener fra alle 
danske køkkenproducenter efter 
en tæt dialog med kunderne. 
Tilsvarende renoveres bade-
værelser, eventuelt i samarbej-
de med anerkendte vvs-, el-in-
stallations – og murerfirmaer. 
Dermed koordineres arbejdet, 
så unødvendige forsinkelser og 
udgifter undgåes.

Inspiration

H.C. Hansen & Søn står også 

klar med inspiration til en 
smuk og funktionel helheds-
løsning ved renovering af, og 
tilbygning til, eksisterende 
bolig. Det sker typisk i samar-
bejde med en arkitekt, så alle 
komponenter går op i en fuld-
endt enhed – både funktionelt 
og eventuelt utraditionelt.
Et arkitekttegnet skitsefor-
slag til en privat tag- eller bo-
ligfornyelse leveres til en fast 
pris af cirka 5.000 kr. inkl. 
moms.
Trænger det gamle flade tag-
paptag til udskiftning, er det 
eksempelvis ofte muligt at lave 
et nyt tag med rejsning. Det 
giver et anderledes og mere 
spændende hus – ofte med be-
tydeligt mere plads til familien 
i en udnyttet tagetage.

BYG Garanti

H. C. Hansen & Søn er med-
lem af BYG (Dansk Byggeri). 
Det sikrer private forbrugere 
BYG’s fem-års garantiordning 
på den håndværksmæssige ud-
førelse af alt arbejde. Garanti-
ordningen koster ikke ekstra, 
men giver sikkerhed for ud-
bedring af eventuelle fejl helt 
op til 100.000 kr.

H.c. Hansen & søn A/s 
svendborgvej 38B

5260 odense s 
Tlf. 66 11 77 73

hc@hchansen.dk
www.hchansen.dk



3 fantastiske tilbud på Kinnarps 
og Omann kontormiljøer*

Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV 
Tel. 6617 5436 . info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk
Åbningstider: Man-torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00 

1

KINNARPS
Skrivebord 180x100 cm i mørk eg,
sidereol med 2 skuffer, 
reol med skydedøre i glas og 
møde-/ståbord i ø90 cm,  
vejl. udsalgspris excl. moms. kr. 53.576,-  
Nu pris excl. moms  kr. 15.995,-

OMANN
Hæve-/sænkebord 180x100 cm i hvid eg, 
reol med 2 låger og 4 skuffer, 
vejl. udsalgspris excl. moms. kr. 27.228,-  
Nu pris excl. moms  kr. 12.995,-

OMANN
Hæve-/sænkebord 200x100 cm i valnød, 
reol med 2 låger og 4 skuffer med kappe, 
vejl. udsalgspris excl. moms. kr. 38.627,-   
Nu pris excl. moms  kr. 16.995,-

ØvRIge udStIllINgSvAReR tIl StÆRKt NedSAtte PRISeR:  
Kontorstole – mødestole – kantinestole – diverse reoler og skuffemoduler. 

*Udstillingsvarer med forbehold for fejl.



 27

Flotte farver i en fart

stre og sjove detaljer. Ungerne 
vil sikkert synes godt om det, 
lyder det blandt andet på Ma-
lerbutikkens hjemmeside.
Siden 1999 har Malerbutikken 
ligget på Ravnholtvænget 1, 
hvor der er åbent mandag til 
fredag kl. 9 til 17 samt lørdag 
kl. 9 til 13. 

Malerbutikken, ved 
malermestrene Torben 
Thinesen og Martin 
Nilsson, er specialist 
på nybyggeri, små og 
store maleropgaver 
samt hastesager - 
også når lejligheden 
skal være klar i en 
fart.

Nybyg med mere 

Næsten 20 års erfaring som 
selvstændig malermester og 
det norske topkvalitetsmærke 
JOTUN er med, når maler-
mestrene Torben Thinesen 
og Martin Nilsson samt de-
res kompetente medarbejdere 
rykker ud med flotte farver og 
lækker finish.
Nybyggeri, renovering, fa-
cader, vedligeholdelse samt 
små og store maleropgaver er 
blandt firmaets stærke kom-
petencer. Både for private bo-
ligejere, lejere og ejendomssel-
skaber. I sidstnævnte kategori 
er Essex, Højstrup, FAB, Kri-
stiansdal og Barfoed blandt 
kunderne.

- Står du med en opgave, der 
skal løses med kort varsel, er 
vi også klar. Vi har det kølige 
overblik ved hasteopgaver, for 
eksempel når du ønsker en lej-
lighed klar til indflytning med 
kort varsel, forklarer maler-
mester Martin Nilsson.
1. juni runder han det første 
år som partner i Malermester 
Torben Thinesen, der blev 
grundlagt i 1992.

Malerbutik og inspiration

- Når du som privat boligejer, 
lejer eller erhvervskunde står 
foran en konkret opgave, eller 
blot søger ny inspiration, er 
døren også åben til en spæn-
dende og uforpligtende inspi-
ration hos Malerbutikken på 
Ravnholtvænget 1 i Odense, 
lyder det videre fra Torben 
Thinesen og Martin Nilsson.
Her har kunderne også mu-
lighed for at købe de samme 
malervarer i topkvalitet fra 
norske JOTUN, som Ma-
lerbutikkens faguddannede 
medarbejdere dagligt spreder 
solskin med rundt om hos de-
res mange erhvervs- og privat-
kunder. Mange af produkterne 
er miljømærket med Blomsten 
og Svanen.
- Er du bådejer, er JOTUNS 
Yachting-serie en nyhed til 
lystbåde.

se færdigt resultat

Der er mange måder at ind-
rette og male sit hjem eller 
eksempelvis kontor på. Nogle 
gange er det svært at finde 
ud af, hvad det er, man vil. 
Malerbutikkens hjemmeside 

leverer her frisk inspiration 
til det private hjem, ligesom 
Malerbutikkens personale na-
turligvis står klar med råd og 
vejledning omkring farvevalg 
og maling. 
Hjemmesiden giver også mu-
lighed for, at sidens gæster 
– helt gratis – kan se det fær-
dige resultat, eksempelvis ved 
indvendig maling af boligen.

Børneværelset 

- Hvem siger, at det skal være 
så kedeligt? I et børneværelse 
er det helt i orden at bruge 
mange og stærke farver, møn-

Malermester Torben Thinesen · Ravnholtvænget 1 · 5230 odense M
Telefon 66 19 15 15 · www.malermester-thinesen.dk · odense@malermester.dk

3 fantastiske tilbud på Kinnarps 
og Omann kontormiljøer*

Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV 
Tel. 6617 5436 . info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk
Åbningstider: Man-torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00 
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Skrivebord 180x100 cm i mørk eg,
sidereol med 2 skuffer, 
reol med skydedøre i glas og 
møde-/ståbord i ø90 cm,  
vejl. udsalgspris excl. moms. kr. 53.576,-  
Nu pris excl. moms  kr. 15.995,-

OMANN
Hæve-/sænkebord 180x100 cm i hvid eg, 
reol med 2 låger og 4 skuffer, 
vejl. udsalgspris excl. moms. kr. 27.228,-  
Nu pris excl. moms  kr. 12.995,-

OMANN
Hæve-/sænkebord 200x100 cm i valnød, 
reol med 2 låger og 4 skuffer med kappe, 
vejl. udsalgspris excl. moms. kr. 38.627,-   
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ØvRIge udStIllINgSvAReR tIl StÆRKt NedSAtte PRISeR:  
Kontorstole – mødestole – kantinestole – diverse reoler og skuffemoduler. 

*Udstillingsvarer med forbehold for fejl.
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Ord slår ikke til. Prøv at beskrive 
en æstetisk vision eller et ikonisk 
design, der taler sit helt eget 
sprog.  Sådan et sprog taler JA-
COB JENSEN™ Kitchen 1. De 
skæve vinkler og de rene linjer. 
De vilde ideer og det klassiske 
design. De stramme kanter og 
de funktionelle former. Med-
bring dine sanser.  JACOB JENSEN™ 
Kitchen 1 for handles eksklusivt af 
udvalgte Svane forhandlere. 

www.jacobjensenkitchen.com

Generation to generation...JA
C

O
B

 J
EN

SE
N

 is
 a

 t
ra

d
em

ar
k 

o
f 

JA
C

O
B

 J
EN

SE
N

 H
O

LD
IN

G
 A

p
S 

an
d

 is
 u

se
d

 u
n

d
er

 li
ce

n
se

 b
y 

JA
C

O
B

 J
EN

SE
N

 B
R

A
N

D
 A

p
S.

Svane Køkkenet
Rødegårdsvej 180
5230  Odense M
Tlf. 6617 5678

Åbningstider:
Man.-fre.: 10.00-17.30
Lørdag: 10.00-14.00

www.svane.com

Skæve vinkler – rene linjer

Restaurant carlslund
og Den Fynske Landsby. Vore 
gæster forventer god mad 
og hyggelige oplevelser i det 
grønne, og det er lige, hvad de 
får. Carlslund står for hygge 
og kvalitet.”    

spisestedet er en 
populær attraktion i 
dansk restaurations-
liv – opført i 1860 i 
Fruens Bøge skov af 
overskudsmaterialer 
fra det nærliggende 
Dalum Kloster og i dag 
en hyggelig ramme om 
festlige begivenheder 
af enhver slags

”Restaurant Carlslund er ver-
densberømt i Danmark”, smi-
ler Henning Engstrøm, der er 
syvende restauratør på stedet. 
”Carlslund, der er et meget 
folkeligt sted i ordets positive 
betydning, tiltrækker en stor 
fast kundekreds fra hele lan-
det. Restauranten bruges i 
utroligt mange sammenhæn-
ge – fra improviseret hygge til 

familiefester som barnedåb, 
konfirmationer, fødselsdage 
og gravøl. En moderne tradi-
tion er sommerens populære 
jazz-koncerter, hvoraf en del 
arrangeres i samarbejde med 
Foreningen Af Fynske Jazz-
musikere. Jazz-arrangemen-
terne byder på god mad, kølig 
fadøl og fremragende musik. 
Koncerterne afvikles under 
optimale forhold, hvad scene 
og lydanlæg angår.” 

Bred vifte af  
virksomhedsarrangementer

”I år kan vi glæde os over, at 
erhvervssegmentet er kom-
met rigtigt godt fra start. Ef-
ter de værste dønninger fra 
finanskrisen har lagt sig, er 
det atter blevet ”legalt” for 
forretningsfolk at afholde 
frokostmøder og andre arran-
gementer. I virksomheds- og 
foreningsregi huser vi en bred 
vifte af begivenheder – blandt 
andet jubilæer, receptioner og 

møder af enhver art og størrel-
se. Derudover servicerer vi en 
række busselskaber i forbin-
delse med forskellige endags-
arrangementer, hvor de øvrige 
attraktioner typisk er Åfarten 

Fruens Bøge skov 7 · 5250 odense sV · Tlf. 65 91 11 25 · kontakt@restaurant-carlslund.dk · www.restaurant-carlslund.dk 
Mandag-onsdag kl. 12-23.00 · Torsdag-lørdag kl. 12-24.00 · søndag kl. 12-23.00 · Krostuen åbner kl. 10.00
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Erhverv

Vi samarbejder med nogle af Danmark 
største leasingselskaber, bl.a. SAC Lea-
sing, og er derfor leveringsdygtige i alle 
former for erhvervskøretøjer.

Vi er samtidig reparatør for leasingsel-
skaber og har derfor stor erfaring i repa-
ration af varebiler mm. En af vores store 
erhvervskunder er bl.a. Mørk & Skov Han-
sen A/S.

Dit certificerede Bosch Car Service værksted
Byrgesens Auto Eft. ApS
Thujavej 15, Dyrup
5250 Odense SV
Tlf. 6617 3711

www.byrgesens-auto.dk

Bosch Car Service 
...verdenskendt kvalitet 
til god økonomi - for alle biler.

Byrgesens Auto Eft. ApS
u Professionel Rådgivning
u Personlig Service
u Erfarne Medarbejdere

Bosch Service 
Vejhjælp

kr. 399,-

Ved udført serviceeftersyn 
tilbyder vi 12 måneders 
vejhjælp for kun:

Mange penge at spare

ved at skifte til en A-mærket 
varmtvandsbeholder, og ved 
at skifte cirkulationspumpen 
ville man kunne spare yderli-
gere 500,- kr. om året i elfor-
brug – plus det samme i sparet 
energimængde.
Opvarmningen udgør typisk 
54% af ens energiforbrug, og 
derfor er det oplagt at skabe 
besparelser her. Det er præcis 
det, vi har specialiseret os i 
hos Skovhavens VVS. Faktisk 
har vi så travlt, at kigger efter 
en mand mere, slutter Michael 
Sarma.

skovhavens VVs har 
specialiseret sig i at 
spare penge på  
kundernes vand- og 
varmeforbrug

De fleste af os tænker nok ikke 
så meget over det i det daglige, 
men faktisk er vores forbrug af 
vand og varme nogle af de stør-
ste poster på privatbudgettet.
Og når man tænker i besparel-
ser, er det oftest efterisolering, 
man kaster sig først over. Men 
der kan spares rigtig mange 
penge på forbruget af vand 
og varme, fortæller VVS in-

stallatør Michael Sarma fra  
Skovhavens VVS i det nordlige 
Odense.

Ejerforening sparer 
90.000 kr.

Igennem de senere år har Mi-
chael Sarma udbygget sin ud-
dannelse som VVS installatør 
med bl.a. en uddannelse som 
certificeret energi-vejleder fra 
Teknologisk Institut i Århus. 
Vi har gjort en indsats for at 
hjælpe vores kunder med at 
spare penge – mange penge 
endda, fortæller han.
Eksempelvis ændrede vi for 
nylig på varmeinstallationer-
ne hos en ejerforening med 35 

lejligheder – hvilket gav dem 
en årlig besparelse på 90.000 
kr. – hvert år!!!
Men også for private boligejere 
er der mange penge at spare 
ved at få gået installationerne 
efter. Private der går fra olie-
fyr til jordvarme, kan typisk 
spare 25.000 kr. om året. Det 
giver en tilbagebetalingstid på 
bare 6,5 år.

oplagt at spare  
på opvarmningen

Ifølge Michael Sarma ville de 
fleste parcelhuse kunne spa-
re 2-2.500 kr. om året alene 

skovhavens VVs A/s · Michael sarma
Egestubben 4 · Næsby · 5270 odense N

Tlf. 66 18 44 58 · 40 25 47 05 · www.skovhavens-vvs.dk
mis@skovhavens-vvs.dk
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Mad med mere kærlighed    
Det er blevet så populært, at 
der sidste tirsdag var 264 spi-
sende gæster.

smagfuld teambuilding

Vi har både en åben kokkesko-
le, hvor alle kan deltage og til-
byder også kokkeskolen som et 
teambuilding-indslag i de mø-
der og kurser, virksomhederne 
holder her i huset. Efter en hel 
dag med kursusaktivitet er det 
en fantastisk afslutning at lave 
mad sammen. Og det kræver 
samarbejde og kommunikation 
som i al anden teambuilding. 
Det smager bare bedre, slutter 
Brian Matzen med et smil. 

Madhuset Alfred og 
Kamilla er en ganske 
særlig madvirksom-
hed, som ikke ligner 
nogen anden

Fotos©: 
Fotograferne Mikkel & Thomas

Kokken Brian Matzen har nu i 
mere end 10 år drevet virksom-
heden med det pudsige navn i 
Odense. Inspirationen kom fra 
mine bedsteforældres hjem, 
fortæller han, hvor der var en 
fantastisk rar atmosfære, og 
man havde tid nok til at nyde 
deres altid veltillavede mad. 

Det inspirerede mig så meget, 
at jeg har opkaldt virksomhe-
den efter dem.

Kærlighed er et  
overordnet tema

Kærlighed er fællesnævneren 
for os. Kærligheden til gode rå-
varer, kærligheden til kunder-
ne og kærligheden til deres ar-
rangementer præger alt, hvad 
vi foretager os.
Vores menuer ændrer sig gen-
nem året, men vores indstilling 
ændrer sig aldrig.
Vi er kræsne på vores kunders 
vegne, og vil kun arbejde med 
de bedste råvarer, siger Brian 
Matzen. 

Vi er nok kendetegnet ved kva-
litet uden snobberi. Vi er stolte 
af hver eneste tallerken, men vi 
foretrækker at servere den i en 
afslappet og uformel atmosfære.

Tag din yndlingsvin med

Om fredagen har vi et særligt 
tilbud, hvor folk kan komme 
her og spise en fast menu til 
en særlig pris, og de må gerne 
medbringe deres egen vin. Det 
har været en stor succes.. 
Om tirsdagen har vi også et 
åbent-hus-arrangement, hvor 
man kan komme og få et virke-
lig veltillavet måltid – af årsti-
dens bedste råvarer – for bare 
100 kroner.

Madhuset Alfred og Kamilla
Brian Matzen
Rugårdvej 103
5000 odense c

Tlf. 66 12 16 12/20 30 42 16
www.alfredogkamilla.dk

info@alfredogkamilla

KJK Aps Asfalt
Middelfartvej 367 · 5491 Blommenslyst

 Tlf. 65 96 72 85 · kjk-asfalt@mail.tele.dk

KJK Asfalt udfører alle 
former for asfaltarbejde 

Maskinudlægning af asfalt

Ny vejbelægning

opkørsler · Indkørsler · Parkeringspladser

Vi er specialister i etablering af  
bump og beslægtede 

trafikdæmpende foranstaltninger

Lindskjold
MASSAGE

Bogensevej 36, 1 · 5270 Odense N · Tlf. 29 62 38 21

ved massør Jan Lindskjold

· Massage

· Specialist i sportsskader

· 23 års erfaring

· Laser- og elektroterapi

· Velfærdsmassage

· Dybdemassage

· Virksomhedsbesøg



Telefon 66 15 54 44 · info@trimline.dk
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Tlf. 66 18 96 82
Slettensvej 182 · 5270 Odense

Anderup Autoværksted Finanskrise – tid til at se det med nye øjne 
HP Entreprise har mange års erfaring og tilbyder følgende 

opgaver til meget konkurrencedygtige priser:

Haveanlæg • Nyanlæg
Vedligeholdelse • Brolægning • Fliselægning

Kantdesign • Vognmandskørsel

Vi er aut. kloakmestre

 

»Vi er omfattet af Danske Anlægsgartneres Garantiordning for veludført arbejde«

Mobil 22 45 92 20 · hp@hpentreprise.dk · www.hpentreprise.dk

Kantdesign/bedafgrænsning Vi kører med alt, 
hvad der kan være på ladet

Plæneklipning/store arealer

NYHED

KJ Maskinudlejning 
Tro flytter bjerge

KJ Maskinudlejning flytter jord

Lykkevalg 18  I  Korinth  I  5600 Faaborg
Telefon 21 27 81 99 

kimdoz@jubii.dk
www.kj-maskinudlejning.dk

Høj kvalitet – lave priser
Privat rengøring / Erhvervsrengøring 
Hjemmeservice med tilskud / Kommune rengøring
Vi arbejder med et smil og megen venlighed
og vi er ikke bange for at tage fat

21 66 90 96 / 41 17 74 03 KOMMER OVERALT
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Advokatfirmaet 
Lars Peter Dam
Lars Peter Dam, der i 
år har 25 års jubilæum 
som selvstædig ad-
vokat, kan trække på 
en bredspektret erfa-
ringsbaggrund på ker-
neområderne, som er 
juridisk rådgivning for 
små og mellemstore 
firmaer, familieret og 
private bolighandler

”1. april indførtes nye regler til 
afløsning af betalingsstands-
ningsreglerne, og netop nu 
genererer rekonstruktion af 
firmaer stor aktivitet”, fortæl-
ler Lars Peter Dam. ”I rekon-
struktionen indgår elementer 
som kriserådgivning, forligs-
møder og generel håndtering 
af den løbende kommunikation 

med kreditorer, pengeinstitut-
ter og SKAT. I den anden ende 
af spektret hjælper vi nystar-
tede virksomheder – eksem-
pelvis med opstilling af kon-
trakter. Vi servicerer en bredt 
funderet kreds af etablerede 
erhvervskunder med løsning af 
en række juridiske spørgsmål 
– blandt andet omkring opret-
telse af drifts- og holdingsel-
skaber m.m. Over hele linjen 
lægger vi vægt på, at alle vores 
kunder uanset branche og stør-
relse har krav på en kompetent 
og engageret sagsbehandling.”  

Familieret, bolighandel  
og digital fremtid

”På det familieretlige felt 
spænder de typiske opgaver 
fra formulering, opsætning og 
tinglysning af ægtepagter og 
samlivskontrakter til en række 
juridiske dokumenter i forbin-
delse med skilsmisse, bodeling 

og testamenter. I familieretlig 
sammenhæng genereres en god 
del af opgaverne i samspil med 
kundernes erhvervsmæssige 
dispositioner. For eksempel har 
vi stor erfaring, når det gælder 
etablering af juridisk adskil-
lelse mellem kundens firma-
mæssige og private økonomi. 
I forbindelse med køb og salg 
af boliger fylder parcelhuse og 
ejerlejligheder meget. Et vok-
sende flow af papirer har med-
ført et markant stigende behov 
for rådgivning om tilstands-
rapporter, ejerskifteforsikrin-
ger m.m. Hele det juridiske om-
råde er midt i en brydningstid, 
der karakteriseres af rivende 
udvikling indenfor digital kom-
munikation. Vi er på omgangs-
højde med den teknologiske 
udvikling og kan på alle planer 
matche den digitale fremtids 
spændende udfordringer”, slut-
ter Lars Peter Dam. 

Advokatfirmaet 
Lars Peter Dam
Nørregade 31A
5000 odense c 
Tlf. 63 15 05 26

lpd@advokatlarspeterdam.dk
www.AdvokatLarsPeterDam.dk

Medlem af:
Danske BoLIGadvokater 

Danske FAMILIEadvokater 
Danske Advokater  

Foreningen af 
udlændingeretsadvokater
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comfort service:
Erhvervsrengøring

Miljø ligger os meget på sin-
de og vi benytter derfor kun 
de mest miljøvenlige rengø-
ringsmidler og anvender i vid 
udstrækning microfibertek-
nologi. På den måde besid-
der miljøvenlig rengøring en 
effektivitet der i allerhøjeste 
grad er med til at sikre at dag-
ligdagens hygiejniske forhold 
og indeklima er i top. Comfort 
Service tilbyder også andre 
serviceopgaver, såsom ejen-

domsservice, oprydning i for-
bindelse med byggeri, flytning 
og dødsboer.
Når det gælder vikariater kan 
vi i kortere el. længere tid til-
byde at afløse en virksomheds 
rengøringspersonale i forbin-
delse med ferie el. sygdom.
Kontakt Comfort Service for 
en mere detaljeret beskrivelse 
af de serviceløsninger vi har at 
byde på.

comfort service · Tlf. 65 90 14 48 · comfort-service@forum.dk · www.comfort-service.dk

En serviceaftale indledes hos os med en gratis gennemgang af kundens 
individuelle behov.Vi gør mere end de fleste for at levere en høj kvalitet 
hver eneste dag til en fast konkurrence dygtig pris og står for en god, 
troværdig og fleksibel service. Vores alsidige kundekreds der dækker 
hele fyn, spænder fra butikker, kontorer til offentlige institutioner som 
børnehaver, skoler, biblioteker og kirker

Møbler 
til det moderne kontor
Kontor Syd er nu 
kommet på plads i 
de nye lokaler på 
Tagtækkervej 11. 

På 1. sal er der et flot show-
room med møbler, som rum-
mer alt fra kontormøbler til 
klassisk dansk design – anført 
af blandt andre Fritz Han-
sen, Montana, Holmris, Erik 
Jørgensen, Magnus Olesen, 
Lanab, RH og HÅG.

I øjeblikket sætter vi fokus 
på de nye kontorstole fra RH. 
RH Activ er en helt igennem 
ergonomisk og yderst flek-
sibel stol, der er nem at be-
nytte og indstille. RH Activ 
er nem at indstille til hvem 
som helst, hvor som helst, og 
så er det lige meget, om du 
udfører kontorarbejde eller 
sundheds-pleje, underviser, 

sidder i klassen eller passer 
receptionen. Stolen har ju-
steringsgreb forsynet med 
tydelige symboler, så den er 
nem at indstille og omstille, 
hvilket gør den til en glim-
rende flerbrugerstol. 

Lige nu kører Kontor Syd en 
kampagne, hvor du kan prøve 
de nye multi ergonomiske 
kontorstol fra RH gratis i 14 
dage. Kampagnen gælder de 
to stole RH Activ 200 til en 
kampagnepris på kr. 2.350,- 
excl. moms og RH Active 
220 til en kampagne pris på 
kr. 2.475,- excl. moms. 

Tagtækkervej 11
Odense M

Telefon 74 12 32 00
lyn@kontorsyd.dk
www.kontorsyd.dk

Linda Yndgaard fra Kontor Syd viser 
her kampagne stolen og hun er klar til 
at vise dig alle dens muligheder.
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T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

T: 65 94 37 50 
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti 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
– oplev den farverige verden af fleksible kontorløsninger

– løsninger til bedre kontormiljøer...

uNIK 3D RØRsKÆRING PÅ FYN
skinforretnings fem ansatte 
arbejder i forvejen  med al-
mindelige smedeopgaver og 
produktion af underleveran-
cer til maskinfabrikker.
Sideløbende udfører virksom-
heden dækservice til land-
brugs- og  industrikunder, in-
klusive salg af alle slags dæk 
fra trillebør- til entreprenør-
dæk. Dækreparation udføres 
på eget værksted, inklusive 
alt i tilbehør, lige som dæk 
lappes ude hos kunderne, så 
deres maskiner  hurtigt kører 
igen.

Landbrugsmaskiner 
købes

Kissendrup Smedie & Ma-
skinforretning køber også 
brugte landbrugsmaskiner til 
eksport. Det inkluderer udfø-
relse af transporter  med egne 
blokvogne og trailere i EU.

Kissendrup smedie 
& Maskinforretning 
tackler branchens  
efterspørgsel ved at

investeree i en ny 
Rørskæremaskine, der 
kan skære rør op til Ø 
1200 i 3D 

Nye opgaver løses

Den ny maskine er tysk og kan 
løse opgaver indenfor Bygge/
Anlæg, Offshore, Olie & Gas 
samt værftsindustrien eller 
generelt, hvor der stilles høje 
krav til præcision. 
Med dennne maskine, kan vi 
nu henvende os til et helt nyt 
markedssegment, og udfører 
helt nye typer opgaver, og da 
der findes kun få maskiner af 
samme slags skal den foreløbig 

dække markedet i Nordeuro-
pa, udtaler Henrik Bergholdt.
Henrik Bergholdt, der er 4. 
generations indehaver over-
tog Kissendrup Smedie i 
1990 og løser opgaverne hur-
tigt og effektivt i høj kvalitet 
bl.a. indenfor CNC flamme- 
og plasmaskæring, valsning,  
stands ning og skærpning af 
stålemner.

stort pladelager

Virksomheden råder i forvejen 
over fire CNC maskiner, der 
skærer i  metalemner op til tre 
gange otte meter – og i tykkel-
ser op til 350 mm.
Et stort pladelager på mini-
mum 1000 tons, inklusive cer-
tifikat- og  skibsbygningspla-
der, betyder, at virksomheden 
hurtigt kan hjælpe alle  kun-
der med kort varsel.

Dækservice

Kissendrup Smedie & Ma-

Kissendrup smedie & Maskinforretning · skovgyden 1 · 5540 ullerslev · Tlf. 65 36 13 74 · 40 18 60 37
ksm@kissendrup-smedie.dk · www.kissendrup-smedie.dk
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helårssommerhus, 45 hytter, 12 
campingvogne og 11 telte. Med 
komfortable overnatningsmu-
ligheder for op til 300 arran-
gementsdeltagere er Feriepark 
Langeland et oplagt valg som 
ramme om virksomhedsbegi-
venheder af enhver art.” 
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”Som en cadeau til camping-
pladsen har Tranekær Slot gi-
vet os mulighed for at invitere 
vores gæster på slotsrundvis-
ning forestået af lensgreve Pre-
ben Ahlefeldt-Laurvig”, fortæl-
ler Michael Rasmussen. ”Denne 
enestående chance for at opleve 
slottet er kun tilgængelig for 
campingpladsens gæster. 

Fra campingplads til  
feriepark

”Da jeg overtog Emmerbølle 
Strand Camping i 1986, var 
det en traditionel campingplads 
på 6 hektar. I de 25 år jeg har 
været bag roret, har hele forret-
ningskonceptet gennemgået en 
kæmpe udvikling fra camping-

plads til feriepark. En feriepark 
byder på flere og bedre facilite-
ter end en traditionel plads. 

Kraftig arealudvidelse  
og mange flere gæster

”Feriepark Langeland har si-
den 1986 firedoblet sit areal”, 
fortsætter Michael Rasmus-
sen. Når det gælder antallet af 
overnatninger på årsbasis, har 
vi også gennemgået en mar-
kant udvikling. I 1986 havde vi 
20.000 overnatninger, og i 2010 
kunne vi notere os for ikke min-
dre end 72.000 overnatninger. 

Professionelt  
motionscenter

”Netop nu er vi i fuld gang med 

færdiggørelsen af et 120 kva-
dratmeters professionelt moti-
onscenter. 

oplagt til  
virksomhedsbrug   

”Udover klassiske camping og 
fritidsoplevelser for hele fami-
lien byder ferieparken i kraft af 
sin unikke naturskønne belig-
genhed midt i kongeriget og sine 
enestående faciliteter på spæn-
dende muligheder i erhvervs 
og skole/institutionssammen-
hæng. Op til den kommende 
sæson har vi lagt sidste hånd på 
9 campinghytter i luksusklas-
sen på 30 m2 med havudsigt og 
lækre faciliteter. Dermed råder 
vi over et 120 kvadratmeters 

Feriepark Langeland
EMMERBØLLE STRAND CAMPING

samtidigt med campingpladsens fødselsdag fejrer Michael Rasmussen 25 års  
jubilæum som lejrchef, og begge de festlige begivenheder markeres gennem hele sæsonen  

med en masse spændende tiltag og gode tilbud 

Feriepark Langeland 50 år

Emmerbøllevej 24 · 5953 Tranekær
Tlf. 62 59 12 26
info@emmerbolle.dk · www.emmerbolle.dk
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Munkebo Installationsforretning 

Ernst Nielsen & Søn Kertminde
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DøGnVAGT

 Seriøs køreglæde

	 l	 Service og rep. af alle bilmærker 
	 l	 Omsyn og klargøring til periodesyn 
	 l	 Forsikringsskader

 Industrivej 7 l 5550 Langeskov
 Tlf. 70 23 13 50 l www.fynbobiler.dk

®

www.automester.dk

Flere glade bilister



En tur på havet!

M/S Castor af Bogense 
er en flot gammel 
galease fra 1936, som 
er blevet gennemrestau-
reret og ført tilbage 
til sit oprindelige ud-
seende.

Oplev en dag på havet
M/S Castor tilbyder 
skræddersyede arrange-
menter - konferencesej-
lads, firmaudflugt, sæl- 
og marsvinture eller blot 
en tur ud i det blå, hvor 
skipper kan fortælle om 
farvandet.
Der er desuden rig mu-
lighed for at kombinere 

en sejltur med f.eks. 
udflugt til Endelave eller 
Tunø.

Om bord på Castor

Castor kan medtage op 
til 39 passagerer. Hun 
er udstyret med både 
køkken og salon med 
spiseplads, hvor man 
kan indtage maden. 
M/S Castor er en oplev-
else, uanset om det 
drejer sig om private 
arrangementer eller kon-
ferencer til søs. 
Ring med dine øn-
sker, så “pakker” vi 
arrangementet for dig. 

Vi tilbyder forplejning, 
frokost m.m., eller man 
kan nyde sin medbragte 
mad. 

M/S Castor kan chartres hele året og vil 
være den perfekte ramme for en ander-
ledes og unik oplevelse. Afhold dit næste 
firmaarrangement på Castor på vandet i 
inspirerende omgivelser

Nordfyns Turistbureau
Adelgade 13

5400 Bogense
Tlf.  64 81 20 44

bogense@nordfynsturist.dk
www.castor-bogense.dk
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Kulinariske oplevelser i  
historisk atmosfære

vinkælder fra 1500-tallet – og 
sover på City Hotel om natten. 
Det er vores indtryk, at flere 
og flere kursusarrangører 
bliver trætte af de stereotype 
konferencecentre og i stigende 
grad kigger efter nogle mere 
unikke rammer. Og det finder 
de her – lige midt i centrum af 
Odense, Danmarks geografi-
ske midtpunkt.

Den gamle Kro i  
odense ligger i et hus 
fra 1683 – vinkælde-
ren er fra 1500-tallet

Der kan virkelig med rette 
tales om atmosfære, når man 
spiser i Den gamle Kro.
Selve bygningen er fra 1683 
og indretningen er helt unik 
– bl.a. med et rullende glastag 
over en del af restauranten – 
og ligner intet andet spisested 
i Danmark. Og netop kombi-
nationen af en helt enestående 
atmosfære og en absolut cen-
tral beliggenhed midt i Odense 
City gjorde, at vi var ellevilde 
for at overtage stedet, fortæl-
ler indehaver Jens Møhring 
Madsen, som sammen med sin 
bedre halvdel Tina har drevet 
kroen i en moderniseret ud-
gave siden 2008.

Mad skal være en  
oplevelse

Jeg har faktisk været ansat på 
Den gamle Kro tre gange i min 
karriere, så stedet har virkelig 
en plads i mit hjerte. Min kone 
og jeg lærte i sin tid hinanden 
at kende, da vi begge arbejde-
de på Hotel Hesselet i Nyborg 
– og vores erfaringer derfra og 
fra en international karriere i 
bl.a. Schweiz har vi taget med 
os i den modernisering, vi har 
gennemført på Den gamle Kro. 
Vi holder fast i de gamle kva-

liteter. Vi har kun faguddan-
net personale. Vores tjenere er 
ikke bare ”tallerken-taxaer”, 
de har en faglig baggrund og 
et engagement, så de både kan 
vejlede og foreslå menusam-
mensætning og vine – så vore 
kunder får den helt rigtige op-
levelse. Vi laver kun mad helt 
fra bunden – af gode, friske 
råvarer – aldrig fra fryseren. 
Og vi flamberer og skærer kø-
det ud ved bordet og fortæller 
samtidig om menuen for gæ-
sterne. Vi er meget fokuserede 
på, at det skal være en ople-
velse at spise hos os.

Høj kvalitet til en  
fornuftig pris

Mange tror fejlagtig, at så må 
det være et dyrt sted at spise, 
men det er vi bestemt ikke. Til 
gengæld kan man risikere, at 
en enkelt ret meldes udsolgt, 
fordi vi netop holder så hårdt 
på kun at anvende friske rå-
varer. Vi kan ikke lige hente 
noget mere i fryseren. Og det 
ønsker vi heller ikke. Vi øn-
sker at levere 1. klasses spise-
oplevelser i en enestående at-
mosfære – men uden snobberi 
og til en fornuftig pris. Det er 
vores målsætning, indskyder 
Jens Møhring Madsen.

Kursuslokaler og egen 
parkeringskælder

Forretningen er i dag omfat-
tende. Vi ejer også City Ho-
tel, som ligger lige rundt om 

hjørnet med 43 lyse og venlige 
værelser og egen parkerings-
kælder. Den kombination er 
attraktiv for mange af vore 
kursus- og konferencegæster, 
som benytter vore topmoder-
ne kursuslokaler ovenpå Den 
gamle Kro til møder og kurser 
om dagen, spiser i den histori-
ske restaurant om aftenen – 
får måske kaffen i den gamle 

Den gamle Kro · overgade 23 · 5000 odense c · Tlf. 66 12 14 33 · www.dengamlekro.eu · mail@dengamlekro.eu
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smukt (kunst)håndværk 
der holder

der lægger vægt på stor hånd-
værksmæssig kvalitet – i tæt 
samspil med kunderne.

Forsikringsskade

Forsikringsskader, ombyg-
ning af køkken, udvidelse af 
en terrasse eller måske ny ind-
retning af en stue eller andre 
rum er også oplagte opgaver 
for det kvalitetsbevidste tøm-
rerfirma.
Større opgaver løses også, 
mest som fagentreprise eller 
i samarbejde med en række 
dygtige håndværksvirksom-
heder.

Tømrer- og snedkerfir-
maet Mogens Winther, 
Harris Nielsens Eftf. 
Aps udfører alle tøm-
rer- og snedkeropga-
ver, bl.a. service, reno-
vering og reparation

Tømrermester Mogens Wint-
her begyndte i august 1970 
som lærling hos tømrermester 

Harris Nielsen, der etablerede 
sin tømrer- og snedkerforret-
ning tilbage i 1950’erne.
Derfor er der tale om klassisk 
tømrer- og snedkerhåndværk, 
når Tømrer- og snedkerfir-
maet Mogens Winther, Har-
ris Nielsens Eftf. også i dag 
spreder daglig glæde hos sine 
mange faste som nye kunder.

Bolig og møbler

Uanset det gælder service, 
renovering eller reparations-
opgaver. Eller måske fremstil-
ling af et flot nyt sofabord til 
den nye udestue – eller det ny-
renoverede sommerhus.
- Jeg overtog virksomheden 
i 1991, og vi har i dag en god 
fast kundekreds, herunder 
også kunder som har holdt fast 
siden Harris Nielsens tid, for-

klarer tømrermester Mogens 
Winther.
Odense Kommune har været 
kunde i mange år sammen med 
eksempelvis boligforeninger, 
erhvervskunder og private.

Kunst

- Men jeg har også haft fornø-
jelsen af at samarbejde med 
kunstneren Henrik B. An-
dersen, der i dag er lektor for 
Københavns Kunstakademi. 
Her har jeg lavet en moderne 
skulptur i træ, der i dag står 
udstillet på Center for Skandi-
navisk Kunst i Gøteborg, fort-
sætter Mogens Winther.
Sammen med lysten til at frem-
stille møbler i flotte træsorter 
og høj håndværksmæssig kva-
litet fortæller det historien om 
et tømrer- og snedkerfirma, 

Tømrer- og snedkerfirmaet Mogens Winther - Harris Nielsen Eftf. Aps · Værkstedsvænget 4B · Hjallese · 5260 odense s
Telefon 66 11 55 33 · www.mogens-winther.dk · mogens-winther@mail.tele.dkOdense Låseservice A/S

- din nøgle
til større sikkerhed

Mekanisk nøgle
med berøringsfri
teknologi

KVALITETSBEVIDSTHED
Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor me-
kanisk og elektronisk sikring. Vi er med i et internationalt
netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.

TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle
produkter.

SIKKERHED
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerheds-
løsning, der tilgodeser dit behov.

LEVERING TIL TIDEN
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os -
og ikke mindst for dig som kunde. Vores døgnvagt sikrer
dig tryghed i akutte situationer.

Vindegade 31-33
5000 Odense C
Tel.: 6612 6815
E-mail: odense@laas.dk
www.laas.dk

DUO-PRO nøglesystem
EVVA’s patenterede 6-stift
combisystem til sikring i for-
skellige sikkerhedsniveauer,
DUO i SKAFOR blå klasse og
DUO-PRO i SKAFOR
rød klasse.

Steffen,
2. generation
Salg, telefon,
ekspedition

Birthe, 2. generation
Logistik, telefon, indkøb

Thomas, 3. generation
Salg, service, teknikker

Martin, 3. generation
Salg, projekter, indkøb

Vi dækker
hele fyn
- 16 ansatte - 9 servicevogne
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Berøringsfri kort
Den berøringsfri teknologi er
den mest populære teknologi.
Kort eller brik skal bare i nær-
heden af læseren for at blive
læst. Dette er den ideelle tek-
niske løsning til områder med
meget trafik og behov for over-
vågning, såsom hospitaler, be-
skyttede boliger, parkerings-
pladser, boligforeninger etc. Din SALTO og EVVA leverandør

- 21 ansatte - 9 servicevogne

Vi flytter 6. juni til Roersvej 37
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SIKKERHED
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerheds-
løsning, der tilgodeser dit behov.

LEVERING TIL TIDEN
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os -
og ikke mindst for dig som kunde. Vores døgnvagt sikrer
dig tryghed i akutte situationer.

Vindegade 31-33
5000 Odense C
Tel.: 6612 6815
E-mail: odense@laas.dk
www.laas.dk

DUO-PRO nøglesystem
EVVA’s patenterede 6-stift
combisystem til sikring i for-
skellige sikkerhedsniveauer,
DUO i SKAFOR blå klasse og
DUO-PRO i SKAFOR
rød klasse.

Steffen,
2. generation
Salg, telefon,
ekspedition

Birthe, 2. generation
Logistik, telefon, indkøb

Thomas, 3. generation
Salg, service, teknikker

Martin, 3. generation
Salg, projekter, indkøb

Vi dækker
hele fyn
- 16 ansatte - 9 servicevogne
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Berøringsfri kort
Den berøringsfri teknologi er
den mest populære teknologi.
Kort eller brik skal bare i nær-
heden af læseren for at blive
læst. Dette er den ideelle tek-
niske løsning til områder med
meget trafik og behov for over-
vågning, såsom hospitaler, be-
skyttede boliger, parkerings-
pladser, boligforeninger etc. Din SALTO og EVVA leverandør

- 21 ansatte - 9 servicevogne

Odense Låseservice A/S
- din nøgle
til større sikkerhed
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Malergruppen A/s 
Boris christensen

Virksomheden består 
af tre afdelinger. 
Malergruppen A/s 
Boris christensen, 
Malergruppen A/s 
syddansk spartel og 
det seneste skud på 
stammen Malergrup-
pen A/s Glamsbjerg 

”Vi har i gennemsnit 40 an-
satte på årsplan og løser alle 
til faget hørende opgaver”, for-
tæller direktør Carsten Han-
sen, som sammen med Jan 
Olsen og Søren Mejlbjerg ud-
gør virksomhedens ejerkreds. 
Større maleropgaver løses ofte 
som fag eller hovedentrepriser, 
hvilket vi både gør i eget regi 
og som underleverandør for 
større entreprenører og byg-
mestre. Entrepriseberegning 
foretages her i huset.” 

stor håndværksmæssig 
spændvidde

”Malergruppen opererer så-
vel indendørs som udendørs. 
Vores dygtige og veluddan-
nede medarbejderstab består 
af malere, spartelfolk og ad-
ministrative medarbejdere. 
Håndværksmæssigt spænder 
vi fra traditionelt malerar-
bejde til løsning af diverse spe-
cialopgaver. Underafdelingen 
Syddansk Spartel løser alle 
former for spartelopgaver på 
gips og beton. På dette spe-
cialområde varetager vi egne 
entrepriser og yder underleve-
randørservice til andre maler-
mestre. Via Condor kemi har 

vi autorisation til brandsik-
ring af emner i stål og træ. Ef-
ter brandsikring udstedes et 
certifikat godkendt af brand-
myndighederne.” 

Bredt funderet  
kundekreds

”Malergruppens bredt funde-
rede kundekreds omfatter pri-
vatkunder, erhvervsvirksom-
heder, forsikringsselskaber, 
entreprenører og bygmestre, 
skoler og institutioner, kom-
muner,  
Region Syddanmark samt sta-
ten. Blandt vores igangværen-
de opgaver i erhvervssegmen-
tet er Skt. Klemens Plejehjem, 
hvor vi varetager malersiden 
af en entreprise for Hans Jør-
gensen og Søn. I privat regi 
koncentreres vores aktiviteter 
typisk omkring renoverings og 
nybygningsprojekter. De dyg-
tige fagfolk i vores fem røde 
servicebiler, som mange fyn-
boer kender fra gadebilledet, 
er specialiseret i servicering af 
privatkunder. Al information 
om de enkelte projekters ma-
lingtyper og farvetoner gem-
mes i en speciel database, som 
går 10-12 år tilbage i tiden. 
En del kunder har i årenes løb 
haft glæde af databasens in-
formationer.”   

Miljørigtigt  
sprøjteværksted

”Malergruppen råder over 
eget sprøjteværksted. Her er 
de primære opgaver bundbe-
handling og færdigmaling af 
dørkarme, gerigter, fodlister 
og dørplader. De færdigma-
lede emner indgår primært i 
vores forskellige projekter og 

entrepriser. Sprøjteværkste-
det arbejder udelukkende med 
vandige materialer, ligesom 
dets anlæg og udsugningssy-
stem naturligvis overholder 
alle lovgivningsmæssige krav i 
henhold til vores arbejdsmiljø-
certifikat.”

Arbejdsmiljøcertifikat fra 
Bureau Veritas

”Vi samler på gode medarbej-
dere og tilfredse kunder og 
mener, at en god måde at vise 
det på, er ved at have styr på 
arbejdsmiljøet. Derfor blev 
Malergruppen A/S  i 2005 ar-
bejdsmiljøcertificeret som det 
første malerfirma på Fyn. At 
det endnu er et sjældent ini-
tiativ i branchen, illustreres 
af det faktum, at kun ét fynsk 
malerfirma udover os er cer-
tificeret. Arbejdsmiljøcerti-
fikatet er udstedt af Bureau 
Veritas Qualiti International. 
Certificeringen kræver kon-
stant fokus fra vores side. 
Efterleves reglerne ikke, ind-
drages certifikatet. Vi testes 
på arbejdsmiljøområdet hvert 
halve år, og henover somme-
ren 2011 står vi for at skulle 
re-certificeres. Med certifice-
ringen forpligter vi os til lø-
bende at arbejde for et stadigt 
bedre arbejdsmiljø såvel fysisk 
som psykisk. Vi er glade for og 
stolte af dette tiltag, som både 
medarbejdere, kunder og sam-
arbejdspartnere nyder godt 
af.” 
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Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets 

bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop, 
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

Kort tilkaldetid på under 4 timer
Service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid
Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

XL-Byg Kroers Tømmerhandel A/S
Byggecenterchef Morten Kristensen udtaler:
Med købet af nye farve multimaskiner til alle vores afdelinger 
realiserer vi en årlig driftsbesparelse på 68% og vi får oven i 
købet de sidste nye muligheder indenfor s/h og farve kopi, 
print, fax og scan til net og E-mail. Levering og installation 
forløb perfekt med Guldfeldt Kontor & Data A/S.

f k oduktion
int · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bl d t j 9B 5270 Od N

anes a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Thomas Abildgård, regnskabschef: 
Rosengårdcentret har de sidste 20 
år været igennem en rivende udvik-
ling. Vi har i Centeradministrationen 
i alle årene haft Guldfeldt Kontor & 
Data A/S som maskinleverandør og 
er meget tilfreds med deres hurtige 
respons tid.

Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

Gratis tilbud 
på reparationer

KONTORMØBLER

Til DeloitteHuset har Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergonomisk kontormøbel indretning.

DeloitteHuset

Kontakt os
 For uforbindende tilbud på maskiner og           
 kontormøbler samt gratis 3D indretnings forslag

            Det betaler sig

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

A/S

Guldfeldts service  
– Deres sikkerhed
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www.guldfeldt.com 
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  Email: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
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kontakt os for et tilbuD Der passer til Dit behoV
altid den rigtige pris – fØrste GanG!

Gratis tilbuD
på reparationer
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bent hye nielsen. Økonomi og administrationschef
Egeskov er en virksomhed der lægger vægt på eventyrlige
oplevelser i et professionelt setup. Vi har i administrationen 
i mange år brugt Guldfeldt Kontor & Data A/S med deres 
farve kopi, print og Scan til net og Email løsninger.

i fulDfarVe
samt sort/hvid

Det riGtiGe
ValG


