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Bygningsinventar
Specielle opgaver
Lakering af døre, stole, køkkenlåger og reoler 
(fx. Montana)

Lars Christian Rasmussen
Odensevej 103 · 5260 Odense S

Tlf. 66 11 17 91
mail@odenselak.dk · www.odenselak.dk

Nordfyns-Presenning.dk
Presenninger · Pallehætter · Duge til telthaller 
Isoleringspresenninger · Asfaltpresenninger 
Bassinforinger · Reparation af teltduge  

Tlf. 28 15 15 79
E-mail: nordfynspresenning@mail.dk

W. Biler
Rugårdsvej 417
5210 Odense NV
Tlf. 29 90 17 46
komis@nalnet.dkN Køb, salg og bytte

Truck & car 
WaSh
hvidkærvej 46
5250 Odense
Tlf. 51 26 92 62

Bus kr. 320,-
Trækker kr. 320,-
Forvogn kr. 370,-

Trekker + trailer kr. 500,-
Trailer kr. 370,-

Landbrugsvej 4 · 5260 Odense S · Tlf. 66 19 31 25 · steen@p-soeby.dk

Vi giver dig tid til at gøre det du er bedst til
Bogføring · Årsregnskab · Skat · Rådgivning m.m.

Ring og hør, hvad vi kan gøre for jer!
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Ved køb er prisen 161.695 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings-
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for fejl 
og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende 
regler. Tilbuddet er gældende til den 31.08.2012. 

En ægte Mercedes-Benz 
oplevelse fra kun 1.990 kr. 
pr. måned.
Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.  Den nye Vito 
er endnu stærkere, har endnu bedre økonomi og 
 endnu mere komfort. Kort sagt: Der er meget mere af 
alt det, Vito er så kendt for. Giv den noget  arbejde. Det 
klarer den problemløst i en fart. Køber eller  leaser du 
en Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års 
garanti uden kilometer-begrænsning.

Du kan se fl ere eksempler på fi nan siering på 
www.pchristensen.dk eller ved at besøge en 
af vores tre salgsafdelinger i henholdsvis 
Odense på Krumtappen 20, tlf. 6395 3900, 
Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 7800 eller 
Padborg på Industrivej 17, tlf. 7467 1919.

Den nye Vito.
Tekniske data Vito 110 CDI Lang
95 HK E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse og  ASSYST service computer med service-
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km
Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, 
flammerød, fløjlsrød, akvagrøn og atlantisblå.

Tillægspriser for udstyr – pris pr. måned
Anhængertræk 140 kr
Vinterhjul 140 kr
Bund og beklædning 100 kr
Fartpilot 90 kr
CD/radio med Bluetooth 50 kr

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 32.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.
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Fyns Kardan & Bremsecenter
Den højt specialiserede 
leverandør af service 
og reservedele til auto-
branchen grundlagdes af 
indehaver Ralf Stolzen-
bach i slutningen af 
90’erne som enmands-
virksomhed med kardan-
renovering som eneste 
aktivitet 

”Fyns Kardan & Bremsecenter 
servicerer en lang række virk-
somheder indenfor auto, industri 
og håndværk samt offentlige 
institutioner”, fortæller ekspedient 
Henrik Mygind. ”Alle vores kunder 
betjenes i overensstemmelse med 
vores firmamotto: Service & 
Kvalitet i højsædet. Vi har stort 
fokus på den tunge sektor. Til denne 
kundegruppe opererer Fyns Kardan 
& Bremsecenter med 24 timers 
service, så har du kardannedbrud 
på motorvejen kl. 3 om natten, er 
det os, der rykker ud!”

Reservedele og tilbehør
”Blandt vores store aktiviteter er 
salg af reservedele og tilbehør. 
Vi lagerfører omkring 20.000 
varenumre, og sortimentet omfatter 
næsten alt til biler med undtagelse 

af decideret ekstraudstyr. Samtlige 
reservedele er af ”matching quali-
ty”, så kunden oppebærer nybils-
garantien. En populær og meget 
efterspurgt artikel er motorolie. 
Her fører vi alle slags til person, 
vare og lastvogne.” 

Stor moderne maskinpark 
”På værkstedssiden svejser, 
renoverer og fremstiller vi alle 
former for kardanaksler og kan 
indenfor ganske få timer renovere 
en nedbrudt aksel. Vores store 
maskinpark er fuldt moderne, og 
afbalanceringsmaskinerne kalibre-
res årligt. Vi har vi altid en stor 
mængde standardaksler til person- 
og varevogne, busser og lastbiler 
på lager. Når det gælder bremser, 
afdrejer vi skiver og tromler, 
monterer ny belægning og ligger 
inde med et stort lager af nye 
enkeltdele. Vi sælger og renoverer 
også alle former for bremsecaliper 
og kan trække på et stort lager.”   

Motor
”Når det gælder renovering af 
motorblokke, spænder vi fra 1 
cylinder til V12. Typiske opgaver 
i motorafdelingen er slibning af 
krumtappe. Vi kan klare alt - fra 
plæneklippere til lastvogne. Dertil 
kommer boring og honing af 
cylindre, hvor vi spænder fra 20 
til 160 mm. Endelig er linjeboring 
fra 20 til 130 mm er også et stort 
speciale.” 

Renovering og afvejning
”Vi udfører renovering og afvejning 
af enkeltdele for en stor kreds 
af værksteder og forhandlere 
- blandt andet af krumtappe, 
turboladere og koblinger til 
alle former for køretøjer og 
maskiner. Et stort speciale 
er slibning af krumtappe 
og planslibning af 
topstykker, manifolde 
og motorblokke. 

Trykprøvning af topstykker fore- 
tages i opvarmet vand. En niche-
aktivitet, vi i stigende grad 
arbejder med, er industriafvejning 
og af-balancering – blandt andet 
af emner som svinghjul og valser 
samt blæserhjul til ventilatorer. Vi 
har kapacitet til bearbejdning af 
emner på op til 6 m og 3 tons.” 

Fra enmandsvirksomhed 
til storleverandør
”Set i bakspejlet er der sket utroligt 
meget siden firmaets start som 
enmandsvirksomhed med fokus på 
kardan-renovering til i dag, hvor 
Fyns Kardan & Bremsecenter er en 
af autobranchens storleverandører 
af såvel service som reservedele. 
Vores store arbejdsområde vare-
tages af 14 dygtige medarbejdere. 
Kontakt Fyns Kardan & Brem-
secenter og hør mere om vores 
mange spændende tilbud og ak-
tiviteter”, slutter Henrik Mygind. 

Fyns Kardan & Bremsecenter · Sandvadvej 22 · Korup · 5210 Odense NV
Tlf. 65 94 23 13 · mail@kardancenter.dk · www.kardancenter.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag: 7.30-18.00 · Fredag: 7.30-17.00 - Lørdag: 8.00-13.00
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Aalborg - Aarhus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Kolding - Haderslev - Aabenraa - Odense - Karlslunde Tlf. 99 36 40 00 www.intego.dk

Elektromekanisk værksted
-24 timers service

Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektro-
mekanisk reparation og service, så du sikrer, 
at produktionen i din virksomhed hurtigt kom-
mer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

Hurtig reaktion
Intego har mange års erfaring i elektromekaniske 
reparationer og service inden for industrien. Derfor 
kan vi udføre alle former for reparation og sikre, at 
produktionen hurtigt kommer i drift igen.

Vi beskæftiger os blandt andet med: AC- og DC 
motorer m/u gear, højspændingsmotorer, Siemens 
servomotorer, generatorer, omvikling, lakering 
og ovntørring, kontrol og skift af lejer kontrol og 
reparation af alle typer pumper og reparation eller 
eftersyn af håndværktøj iht. arbejdstilsynets 
henvisninger.

Professionel forebyggelse
I forbindelse med periodiske eftersyn sørger vi for, 
at dine anlæg bliver vedligeholdt og opgraderet. Det 
er let og bekvemt. Du skal bare indgå en aftale, og 
derefter kan du være sikker på, at vi udfører, hvad 
vi har lovet. Vi arbejder selvfølgelig altid ud fra gæl-
dende lovkrav. Priserne på eftersyn er faste, så du 
undgår uventede omkostninger.

Kraner
Service på kraner og taljer er et område i stor 
vækst, og vores veluddannede servicemontører sik-
rer jer den mest optimale løsning. Lovpligtige årlige 

eftersyn af kraner/taljer udføres efter tilbud eller 
som en fast serviceaftale. Installation af komplette 
nyanlæg udføres efter tilbud med efterfølgende 
serviceaftale.

Smedeafdeling
Vores opgaver og erfaringer inden for smedearbejde 
spænder vidt og dækker bl.a. kranbaner, flytning 
af maskiner, elevatorskakte, rørarbejde og dreje-/
fræseopgaver.

Elevatorer
Vores elevatorafdeling udfører service på elevatorer 
i døgnvagt. Afdelingen har stor kompetence inden 
for nyanlæg og efterfølgende service på tovbårne 
og hydrauliske elevatorer og handicaplifte. Vi udfø-
rer opgaver for både private og offentlige kunder.

Kontakt os
Kontakt Intego A/S på telefon 99 36 40 00 eller in-
tego@intego.dk og hør mere om, hvad vi kan tilbyde 
dig. Du bliver overrasket, når du erfarer, hvor bredt 
vi dækker inden for dit område.

Husk også at besøge www.intego.dk og læs mere
om virksomheden og de seneste nyheder.
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af såvel service som reservedele. 
Vores store arbejdsområde vare-
tages af 14 dygtige medarbejdere. 
Kontakt Fyns Kardan & Brem-
secenter og hør mere om vores 
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Fyns Kardan & Bremsecenter · Sandvadvej 22 · Korup · 5210 Odense NV
Tlf. 65 94 23 13 · mail@kardancenter.dk · www.kardancenter.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag: 7.30-18.00 · Fredag: 7.30-17.00 - Lørdag: 8.00-13.00
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M/F Lolland deler nu  
vandene i Langelandsbæltet

undtagelse. Nu glæder jeg mig 
til, at det bliver hverdag, så pas-
sagererne for alvor vil få øjnene 
op for, hvor stor betydning M/F 
Lolland og hendes søsterskib vil 
få for færgedriften her,” siger 
seniorkaptajn, Thorbjørn Krage-
steen.   
Med plads til 600 passagerer og 
122 biler øger de 99,9 meter lange 
tvillingefærger kapaciteten med 
hele 142 procent. Det betyder, at 
passagerer fra foråret 2012 kan 
møde op uden en forhåndsreser-
vation. Der er plads til alle, og 
tidligere flaskehalsproblemer i 
højsæsonen er med de nye færger 
afløst af stabilitet og øget kom-
fort for passagererne.

Den 16. april stævnede 
M/F Lolland for første 
gang ud fra havnen i 
Spodsbjerg i rutedrift. 
Jomfruturen med pas-
sagerer er kulminationen 
på to års forberedelser 
for rederiet Færgen, og 
M/F Lolland er med sit 
søsterskib M/F Langeland 
de første nybyggede 
skibe i næsten 30 år på 
ruten. M/F Lolland lagde 
allerede fra første sejlads 
Langelandsbæltets bøl-
ger sikkert under sin køl.

Sydhavsøernes perle, M/F Lol-
land, har for alvor fået skyllet 

dåbschampagnen af kølen og 
bruser nu hjemmevant i lange-
landsbæltet mellem Spodsbjerg 
og Tårs. Det er under en måned 
siden, at færgen i høj solskin og 
under stor bevågenhed blev døbt 
på havnen i Spodsbjerg. Forude 
venter mange års trofast tjeneste 
i det sydfynske øhav, og det var 
også en stolt kaptajn, som efter 
flere ugers testsejladser kunne 
byde de spændte passagerer om 
bord.
”Det har været en forventnings-
fuld rejse fra vi hentede hende på 
værftet i Hamborg i sidste må-
ned, til vi nu endelig kan sætte 
skibet i drift. I dag er en stor dag, 
ikke mindst fordi dette skib er en 
fornøjelse at have som arbejds-
plads, men også fordi et skib som 
M/F Lolland løfter komforten og 
oplevelsen om bord for passage-
rerne helt enormt,” siger senior-
kaptajn, Thorbjørn Kragesteen.    

Jomfruturen sætter et moderne 
punktum for en æra, når de to 
mindre færger, Odin og Frigg 
Sydfyen, forlader overfarten. 
Med M/F Lollands indsættelse i 
dag og søsterskibet M/F Lange-
land som kommer i maj, er der 
ingen tvivl om, at færgefarten på 
sydhavsøerne er sejlet ind i det 
21. århundrede. Der er tale om to 
topmoderne færger, som er byg-
get til fremtidens færgedrift, og 
som vil være med til at udvikle 
hele regionen positivt.
”I fare for at lyde lidt som en 
fagnørd, så er jeg forbløffet over 
den kvalitet, som M/F Lolland er 
bygget i. Intet er overladt til til-
fældighederne, og ikke så meget 
som en skrue er sat forkert. Vo-
res mange testsejladser har des-
uden understreget, at dette skib 
manøvrerer fortrinligt i dette 
farvand, og dagens jomfrutur 
fra Spodsbjerg til Tårs var ingen 

Færgen sejler til vind i håret og Fanø, til 
græssende køer og Als, til sommerhus 
og Bornholm, til tid med familien og 
Langeland og til god mad og Samsø.  
Færgen er i havn om få minutter.

FærgerDanske

Færgen

FærgenAls

FærgenBornholmer

FærgenFanø

FærgenLangelands

FærgenSamsø cHer finder du os fra 1. oktober: www.faergen.dk
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•  Betonbeskyttelse
•  Kunststofbelægninger
•  Ekspansionsfuger  
 i veje og broer
•  Bitumenprodukter til 
 bygninger

Overfladebeskyttelse

www.gjerlev.as

Landsdækkende god service
konkurrence dygtige priser 

Michael S. Dahlmann · Christiansvej 4 · 5700 Svendborg
md.diamant@yahoo.dk · www.md-diamantboring.dk

Tlf. 24 481 481

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

Munkebo Autoservice
På FORkANT Med udVikliNgeN

l	 klargøring til periodesyn
l	 Autoopretning
l	 Forsikringsskader
l	 Serviceeftersyn
l	 kundebil udlejes
l	 Reparation af alle bilmærker
	 person- og varevogne

®
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Moderne, nyskabende spisested i 
odense med pulserende natklub 

hvor nogle af verdens bedste om-
råder og producenter er repræ-
senteret. ”Vi ønsker at give alle 
en reel mulighed for at opleve 
disse fantastiske vine og sælger 
dem derfor til fair priser, der tåler 
sammenligning med butikspri-
sen. Det ligger os fjernt at straffe 
vores gæster for at vælge god vin.”

Med firmaet på Franck A 
”Franck A er en ideel ramme om 
firmabegivenheder som møder, 
middage, fester, jubilæer m.m. Vi 
råder over omkring 180 siddeplad-
ser indendørs og 100 udendørs. I 
en separat del af restauranten, 
der kan adskilles fra det øvrige 
hus med et forhæng, er der plads 
til op til 30 personer. I aften- og 
nattetimerne, forvandler Franck 
A sig fra eksklusiv restaurant til 
et af Odenses mest trendy in-ste-
der, hvor det strømmer ind med 
unge, feststemte mennesker. Her 
kan man både opleve livemusik 
af høj kvalitet og danse til vores 
populære resident DJs. Lige fra 
velkomstdrinken over den lækre 
middag til den mere uformelle 
del af festen i det odenseanske 
natteliv er Franck A garant for 
en totaloplevelse ud over det sæd-
vanlige”, slutter Charles Daniel 
Saysette. 

”Franck A har samme telefon-
nummer som ved grundlæggelsen 
i 1923. De basale kerneydelser er 
da også de samme som dengang; 
nemlig at servere god mad og 
drikke for vores gæster og stille 
optimale rammer til rådighed 
for skabelsen af god stemning 
og unikke oplevelser”, fortæller 
restaurantchef Charles Daniel 
Saysette. ”Vi har videreført tradi-
tionen og opdateret konceptet, så 
Franck A i dag er et sted, der så 
godt som aldrig har lukket, men 
skifter fokus i takt med døgnryt-
men. Vi starter med brunch fra 
kl. 8 om morgenen og fortsætter 
dagen, aftenen og natten igennem 
med en lang række spændende og 
afvekslende tilbud. Vi tilstræber 
en ung profil med en frisk tilgang 

til tingene, og vores dygtige per-
sonale er faguddannet hele vejen 
rundt – fra køkken til restaurant.” 

Afslappet elegance
”På Franck A er der højt til loftet 
– både bogstaveligt og i overført 
betydning” fortsætter Charles 
Daniel Saysette. ”Alle har plads 
til at udfolde sig, og folk kommer 
hurtigt på bølgelængde med den 
elegante og samtidig afslappede 
atmosfære. Mad, vin, kunst og 
indretning går op i en højere en-
hed og danner en unik stemning, 
hvor man føler sig godt tilpas. 
Takket være Franck A’s gode aku-
stik kan man både føre fortrolige 
samtaler uden at måtte hviske og 
snakke muntert med sine ven-
ner uden at råbe. Aldersmæssigt 

spænder vores kernepublikum fra 
midt i 20’erne og opefter.” 

Ekstraordinære  
smagsoplevelser 
”Rent kulinarisk spænder Franck 
A fra populære cafeklassikere til 
det moderne køkken – ofte med et 
nordisk twist”, beretter køkken-
chef Lasse Paulsen. ”Også i køk-
kenregionerne går tradition og 
fornyelse hånd i hånd, og dét i ind-
byrdes respekt. Den overordnede 
målsætning er over hele linjen at 
kunne servere gode, velafbalance-
rede måltider af høj kvalitet tilbe-
redt fra bunden af friske råvarer. 
Køkkenet opererer med en fast re-
pertoiremæssig base, der på me-
nukortet er markeret med hun-
den Tobias, restaurantens kendte 
logo. Derudover følger vi sæsonen, 
med en vision om, at der skal være 
ekstraordinære smagsoplevelser 
for alle. Vores Late Night Dining-
koncept, hvor køkkenet holder 
åbent til kl. 24 i weekenderne, 
er et yderst populært tiltag, der 
blandt andet henvises til fra en 
række af byens hoteller.

Gode vine til fair priser
”Gode vine har høj prioritet.” 
Udover det nøje sammensatte ’al-
mindelige’ vinkort råder Franck A 
over en vinkælder spækket med 
eksklusive vine, og det udmønter 
sig i et velassorteret ’kælderkort’, 

Franck A · Jernbanegade 4 · 5000 Odense C · kontakt@francka.dk · www.francka.dk

Mandag-onsdag 08.00-00.00 · Torsdag 08.00-01.00 · Fredag og lørdag 08.00-03.00 · Søndag 08.00-15.00 

Køkkenets åbningstider: Mandag-torsdag 08.00 - 22.00 · Fredag og lørdag 08.00-00.00 · Søndag 08.00-14.00
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Fra tidlig morgen til sen aften og nat byder  
Franck A sine mange gæster på unikke oplevelser i  
et fantastisk hus, som døgnet rundt følger med  
tiden og på én gang er café, brasserie, restaurant, 
cocktailbar og natklub
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hj Truck service 

 

Hovedaktiviteten i den 
lokalt funderede virk-
somhed, der beskæftiger 
seks ansatte, er service-
ring af små og mellem-
store fynske virksomhe-
der på truck-området

”Vores primære ekspertise er 
service og reparationsarbejde, 

som både kan afvikles fra vores 
eget værksted og ude hos kun-
den”, fortæller indehaver Jonny 
Karsten Jakobsen. ”Vores flåde 
på fire servicebiler er indrettet 
som rullende værksteder. Blandt 
andet er vi specialiseret i vare-
tagelsen af de årlige lovpligtige 
hovedeftersyn, som vi afvikler i 
overensstemmelse med Arbejds-
tilsynets regler. På salgsområdet 
står vi for den fynske forhand-
ling af Jungheinrich trucks, som 
er et af verdens absolut førende 
brands. Derudover har vi altid 
et stort udvalg af brugte kvali-
tetstrucks på lager. Både når det 
gælder service og salg, sætter 
hj Truck Service troværdighed 
højsædet. Vi har en fast base af 
loyale kunder, hvoraf flere har 
benyttet sig af vore services gen-
nem mere end tyve år.”  

Ekspert i truck-batterier
”En værdifuld nicheaktivitet, 

som omfangsmæssigt er vok-
set til i dag at være et af vores 
store specialer, er batterier til 
el-drevne trucks. Her besidder 
vi i kraft af vores mangeårige 
erfaring en særdeles høj grad 
af specialviden. Et batteri til 
en truck er generelt ret dyrt og 
kan koste op til 50.000 kr. Efter 
finanskrisen ønsker mange virk-
somheder at holde lidt igen med 
hensyn til nyindkøb, hvor det er 
muligt. Her kan vi hjælpe. Via en 
computerstyret tester kan vi med 
stor nøjagtighed aflæse præcist 
hvor meget kapacitet, der er til 
rådighed på batteriet. Gennem 
kapacitetstests og genetablering 
af batterier, kan der hentes op til 
tre års ekstra batterilevetid.   
hj Truck Service er en af Dan-
marks førende servicevirksomhe-
der med base i Odense. Vi løfter 
enhver opgave og har stor værk-
stedskapacitet med alt i reserve-
dele og tilbehør.”

Hans Egedes Vej 23 · 5210 Odense NV · Tlf. 66 16 12 55 · Mobil 21 84 72 01 · hj@hjtruckservice.dk · www.hjtruckservice.dk
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Skibhusvej 51
Odense C
66 11 75 32
www.hansen-kiilsholm.dk
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Fem veje til 
den perfekte græsplæne 

– uden arbejde
Kom ind til din forhandler og hør hvordan!
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Wellness til bil og campingvogn

Bilplejegruppen leverer året 
rundt markedets bedste well-
ness til nye og brugte biler. Wel-
lness der med anerkendte kva-
litetsprodukter får selv rigtigt 
triste – og ridsede - biler til at 
skinne og dufte som nye. Sam-
tidigt forhindres mere alvorlige 
skader og problemer efter vinte-
rens hårde påvirkning.  

Ditec-forhandler
- Hos os får kunderne marke-
dets bedste bilpleje, da Bilple-
jegruppen er autoriseret Ditec-

forhandler.  Ditec-produkterne 
har været på markedet i over 
30 år, og de er blandt andet gen-
nemtestet og anbefalet af FDM, 
Jyllands-Postens motorredak-
tion og Teknologisk Instituts 
svenske kollega, forklarer Finn 
Rasmussen, Bilplejegruppens 
daglig leder.

Vask og pleje
Kunderne kan blandt andet 
væl ge vask og indvendig rengø-
ring, lakforsegling, udbedring 
af stenslag på ruder, smart-
reparation af sæder, interiør, 
buler og ridser, også på fælge, 
samt klargøring af nye og brug-
te biler. Flere og flere leasingbi-
ler kører på vejene. Her er det 
oplagt, at Bilplejegruppen brin-
ger bilen i kosmetisk topform, 
inden den sendes retur til lea-
singselskabet.

DITEC lakbehandling, også 
kaldet lakkonservering, beskyt-

ter bilens lak optimalt. Da be-
handlingen ikke indeholder sili-
kone, tåler overfladen maling og 
er let at vaske.

smart Repair 
Bilka buler og lakskader repa-
reres hurtigt og effektivt med 
Smart Repair. Det gælder også 
ridsede fælge. Rengøring af air-
condition- og klimaanlæg, der 
fjerner bakterier, samt monte-
ring af solfilm er andre tilbud 
hos Bilplejegruppen.  

Nyhed: Campingvogne
Bilplejegruppen forkæler nu 
også bilisternes campingvogne. 
Med tilsvarende professionel 
ind- og udvendig rengøring og 
forebyggende pleje. Desuden 
udfører Bilplejegruppen repa-
rationer af ridser og buler på 
campingvogne, der hurtigt og 
flot udbedres med et indkøbt 
patenteret system. 

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Odensevej 101 · 5260 Odense S
Telefon 66 12 27 00 · www.bilplejegruppen.dk · ditec@bilplejegruppen.dk

Bilplejegruppen A/S i Odense giver vintertrætte biler og campingvogne en 
forrygende forårskur, så de ser ud – og dufter – som nye

FØR

EFTER
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I 2008 fik indehaver 
Thomas Blichfeldt lyst til 
at starte som selvstæn-
dig efter 12 gode år som 
svend hos Hindsholm 
vvs. I dag servicerer 
BlichfeldtVVS en stabil 
og bredt funderet kunde-
kreds, fortrinsvist bestå-
ende af privatkunder. 

”I det daglige varetager jeg selv 
samtlige funktioner i firmaet – fra 
kundekontakten over den prakti-
ske udførelse af arbejdet til løs-

ning af administrative opgaver”, 
fortæller Thomas Blichfeldt. ”Min 
primære målsætning med firmaet 
er at levere ærligt kvalitetsarbej-
de baseret på en tæt dialog med 
kunderne hele vejen gennem de 
enkelte opgaveforløb. Kunderne 
skal kunne føle sig trygge, uan-
set om det drejer sig om løsning 
af små reparationsopgaver eller 
varetagelse af store entrepriser.” 
Over hele linjen er det målsætnin-
gen for BlichfeldtVVS  at levere 
god service og kvalitetshåndværk 
fra start til slut. Firmaets kun-
dekreds tager geografisk ud-
gangspunkt i det nordøstfynske 
lokalområde og strækker sig fra 
Kerteminde over Langeskov og 
Marslev til Odense. 

Fra badeværelser til  
solcelleanlæg
I starten fokuserede Blichfeldt-
VVS  primært på oliefyrsser vice, 

men i dag er opgaverne spredt 
ud over hele vvs-fagets. ”Vi løser 
mange opgaver med nybyg og re-
novering af badeværelser, som er 
et af vores store specialer. Når det 
gælder totalentrepriser, samar-
bejder vi med en med fast kreds 
af lokale håndværksmestre i alle 
fag. Netop nu er der stort fokus 
på energioptimering. Der er ingen 
tvivl om, at udskiftning af fjern-
varmeanlæg-olie og naturgasked-
ler, etablering af sol og jordvarme 
samt montering af solcelleanlæg 
til el-produktion tilsammen vil 
skabe øget aktivitet fremover. 
Med en moderne energiløsning 
fra BlichfeldtVVS skåner man 
ikke bare miljøet, men også sin 
økonomi”, afrunder Thomas Bli-
chfeldt. ”Vi tager gerne en ufor-
pligtende snak med interesserede 
kunder om, hvilken løsning der 
passer den enkelte husstand eller 
virksomhed bedst.” 

Falkevænget 1 · 5550 Langeskov · Gedskovvej 2 · 5300 Kerteminde · Tlf. 61 69 89 83
thomas@blichfeldtvvs.dk · www.blichfeldtvvs.dk

v/aut. VVS-installatør Thomas Blichfeldt

Direct Express.

Nu i Odense!
Har din Volkswagen mere end fem år på bagen, og søger du et sted, hvor du 
kan få udført reparationer efter strenge kvalitetskrav, men samtidig også 
til en god pris? Og hvor du kan komme uden at skulle bestille tid i forvejen, 
og undgå lange ventetider? 

Så besøg Direct Express i Odense – det nye værksted til dig med en lidt 
”ældre” Volkswagen! 

Bremseklodser foran, inkl. montering!

Polo årgang  1995 – 2006       Kr. 990,-

Golf årgang  1991 – 2006        Kr. 1.190,-*  

Passat årgang  1996 – 2005       Kr. 1.290,- ** 

Touran årgang  2003 – 2006        Kr. 1.290,-

Bremseklodser og skiver foran, inkl. montering!

Polo årgang  1995 – 2006       Kr. 1.990,-

Golf årgang  1991 – 2006        Kr. 2.290,-* 

Passat årgang  1996 – 2005       Kr. 2.590,- ** 

Touran årgang  2003 – 2006        Kr. 2.590,-

Transporter T4 årgang 1991 – 2003      Kr. 2.950,- (inkl. moms)

Transporter T5 årgang 2003 – 2006      Kr. 2.950,- (inkl. moms)

*(gælder ikke V5, V6, R32 og GTI)   **(gælder ikke W8)

Direct Express Odense
Original service til faste, lave priser.

ODENSE: Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 3800
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sTARK odense FK

der har omkring 270 forretninger 
i de skandinaviske lande.
Senest har STARK styrket de-
res position på Fyn ved købet af 
Tommerup Trælast

Det tidligere STARK FK 
Byggematerialer skifter 
navn til STARK Odense 
FK og går foråret i møde 
med udvidet sortiment 
og åbningstid. Blandt 
andet lanceres en ny 
fliseudstilling med de 
seneste trends indenfor 
havedesign

”Historisk er set vores tradi-
tionelle kerneområde murer og 
entreprenørbranchen, fortæl-
ler direktør Steen Vestergaard. 
”Her fungerer STARK Odense 
FK som totalleverandør indenfor 
alle former for byggematerialer. 
I dag fordeler kundegruppen sig 
i størrelsesforholdet 65/35 mel-
lem erhvervs- og privatkunder, 
hvilket markerer en betydelig 
stigning i antallet af privatkun-
der. For begge kundesegmenters 
vedkommende leverer vi ydelser 
i topklasse – fra produktsorti-
ment til service og rådgivning. 
Som en helt ny service i forhold 
til vores mange privatkunder har 
vi resten af året åbent på lørdage 
kl. 9-14 samt søn og helligdage 
kl. 10-14. Vi har også udvidet 

vareudbuddet, så vi nu kan byde 
vores kunder på fuldt sortiment 
af trælister i interiørsammen-
hæng.”

Byggebranchens  
mærkevarer
”STARK Odense FK fører samt-
lige byggebranchens mærkeva-
rer. ”BAHCO har det hele inden-
for svensknøgler, skruetrækkere 
og save. HULTA-FORS sætter 
standarden, når det gælder va-
terpas, tommestokke, koben, 
mukkerter og hamre, og sidst 
men ikke mindst gør DEWALT 
og BOSCH sig stærkt gældende 
indenfor alle former for el-værk-
tøj. Når det gælder arbejdstøj, er 
ENGEL, MASCOT, SNICKERS 
og HELLY HANSEN de førende 
mærker, mens HKS og BRYNJE 
har markedets bredeste udbud 
af sikkerhedsfodtøj til ethvert 
formål. Vi ved noget om det, vi 
handler med.” 

Én kunde, én konto
”Med en STARK ByggeKonto 
modtager man et personligt 
kundekort, og herefter er kon-
toen automatisk registreret i alle 
STARK afdelinger. Det betyder, 
at de individuelle fordele i form af 
rabatter, der måtte knytte sig til 
den enkelte kundes konto, auto-

matisk er gældende i samtlige 
STARK- butikker i hele landet. 
På den måde undgår vores kun-
der at måtte organisere deres lø-
bende indkøb af byggematerialer 
til større projekter – noget der 
før kunne være meget tidskræ-
vende.”

Bred udlejnings- og  
reparationsafdeling
”Størstedelen af håndværkerbu-
tikkens vidtspændende maskin-
udbud kan lejes via vores store 
og velassorterede udlejningsaf-
deling. STARK Odense FK 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 udlejningsaf-
deling reparation af kundernes 
eget værktøj. Kig ind, vi har altid 
et godt tilbud.”

Nyt flisesortiment sætter 
nye standarder for design
Blandt STARK Odenses spæn-
dende forårsnyheder er en 
betydelig udvidelse af vores 
flotte udendørs udstilling af be-
lægningsfliser”, afrunder Steen 
Vestergaard. ”Her præsenterer 
vi blandt andet en omfattende 
serie nyudviklede betonfliser i 
utraditionelle mål, kulører og 
overflader. Med mål som 15 x 60 
og 10 x 90 sætter disse fliser helt 
nye standarder for havedesign.” 

STARK kæden ejes af DT Group, 

STARK Odense FK · Toldbodgade 21 · 5000 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 fliseudstilling: Mandag-fredag: 8.00-17.30 · Lørdag: 9.00-14.00 · Søn- & helligdage: 10.00-14.00

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24
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Fuld fokus på badeværelset

køkkener, renoverer kælderrum 
og løser andre lignende opgaver, 
herunder klinke-og gulvarbejde. 
»Uanset hvad begynder det med 
et rådgivnings- og inspirations-
møde, hvor vi sammen gennem-
går ønsker, muligheder og ideer. 
Så laver vi et tilbud og en tids-
plan, der sikrer, at kunden bliver 
glad for sin investering«, tilføjer 
Thomas Knudsen.

BADmesteren moderni-
serer og totalrenoverer 
badeværelser – ét ad 
gangen. Det sikrer kun-
derne fuld opmærksom-
hed fra start til slut.

Badeværelset er ét af boligens 
vigtigste rum, der hver dag invi-
terer til lækker komfort og skønt 
velvære.

BADmesteren i Odense, ved in-
dehaver Thomas Knudsen, løser 
alle opgaver omkring modernise-
ring og totalrenovering med pro-
fessionelt murer- og vvsarbejde 
– og ikke mindst tæt dialog med 
kunderne.
Thomas Knudsen: »Vi koncentre-
rer os om én kunde ad gangen. 
Det betyder, at vi gennemfører 
opgaverne uden afbrydelser fra 
start til færdigt projekt. Det sik-
rer kunderne en rigtig god ser-

vice, hvor vi blandt andet giver 
tryghed og ærlighed første prio-
ritet«.
BADmesteren har stor erfaring 
med renovering og opsætninger 
af badeværelser. Kvalitet og pris 
hænger altid sammen, lige som 
byggetiden minimeres, når pro-
jekterne udføres et ad gangen. 
Et afsluttende kontrolbesøg sam-
men med kunden sikrer, at hvert 
projekt lever op til forventningen.
BADmesteren monterer også nye 

BADmesteren · Hvidtjørnvej 32 · 5200 Odense V · Tlf. 29 90 09 12 · www.badmesteren.dk · badmesteren@knudsen.mail.dk

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

Møder & kurser
Formiddagskaffe m/½ rundstykke, 
frokost incl. 1 øl eller vand 
Eftermiddagskaffe m/kage, 
isvand og frugt
Incl. mødelokale og kroens 
AV-udstyr.
Pr. person kr. 335,-

kursusdøgn
Formiddagskaffe m/½ rundstykke 
(buffet)
Frokost incl. 1 øl eller vand, 
eftermiddagskaffe m/kage (buffet)
Middag med 2 retter incl. ½ flaske 
vin, aftenkaffe (buffet), 
isvand og frugt, mødelokale og 
kroens AV-udstyr, overnatning  
og morgencomplet.
Pris pr. person i enkeltværelse 
kr. 990,-
Pris pr. person i dobbeltværelse 
kr. 940,-

Blommenslyst kro 
Motel Brasilia
Middelfartvej 420
5491 Blommenslyst
Tlf. 65 96 70 12 
www.blommenlyst-kro.dk
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Brødsgaard Aps  

jekter sørger Brødsgaard ApS 
for, at huset lever op til de ny-
este krav til isoleringsevne og 
energiforbrug. Alle interesserede 
er velkomne til at ringe og høre 
nærmere.”
 

Den midtfynske tømrer/
snedker-virksomhed, 
der grundlagdes i 2001, 
beskæftiger i dag seks 
svende og to funktio-
nærer og løser en lang 
række meget forskellige 
opgaver indenfor faget. 
Netop nu er hele energi-
området i hastig vækst

”Brødsgaard ApS beskæftiger 
sig med alle former for byggeri. 
Vi udfører fag-, hoved- og total-
entrepriser og løser parallelt 
hermed en lang række enkeltstå-
ende service og reparationsopga-
ver”, beretter indehaver Lenni 
Brødsgaard. ”Kundegruppen, 
der dækker det meste af Fyn og 
Trekantsområdet med enkelte 
afstikkere til hovedstadsområ-

det, fordeler sig på 40% privat-
kunder og 60% virksomheder og 
offentlige institutioner. Blandt 
de igangværende opgaver netop 
nu er en totalentreprise omkring 
etablering af kontorlokaler til 
udlejning på Cikorievej i Odense 
SØ, som vi varetager for Barfoed 
Group. Vi lægger vægt på at le-
vere kvalitetsbyggeri som både 
vi og vores kunder kan være til-
fredse med, også når det gælder 
prisen.”  

På forkant med grøn energi
Energiområdet er et hastigt vok-
sende speciale, og her er Brødsga-
ard ApS kompetencemæssigt på 
forkant med fremtiden. ”Gennem 
organisationen Grøn Erhvervs-
vækst har jeg videreuddannet 
mig som energihåndværker”, for-
tæller Lenni Brødsgaard. ”Ge-
nerelt er der store besparelser 
at hente på varmeregningen via 
tiltag som nye døre og vinduer 

og efterisolering med papiruld af 
tage, hulmure, etageadskillelser. 
I dag medvirker Brødsgaard ApS 
i Energi Team Odense. Her sam-
arbejder vi med en el-installatør 
og en vvs-virksomhed om at le-
vere de bedste energiløsninger 
til vores kunder, som herigennem 
sikres optimale besparelser og 
øget komfort. I forbindelse med 
ombygnings og renoveringspro-

Langagergyden 14 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65 92 12 00 · Mobil 29 89 63 89 · info@broedsgaard.nu · www.broedsgaard.nu

Erhvervsfolk mødes 
på overgade 23
Den gamle Kro, én af 
Fyns og Danmarks hyg-
geligste restauranter, 
serverer stemningsfulde 
mødefaciliteter og ga-
stronomi på højt plan

Hvorfor ikke kombinere det 
praktiske med det behagelige? 
Et gammelt bindingsværkshus 
fra 1683, midt i Odense centrum, 
er rammen om Den gamle Kro. 
En hyggelig gårdhave, overdæk-
ket af et rullende glastag, og en 
tidstypisk svalegang er her en del 
af én af Fyns og Danmarks hyg-
geligste restauranter.

Mødefaciliteter
Tre møde-, kursus- og konferen-
celokaler på 1. sal, med plads til 
henholdsvis 20, 30 og 40 delta-
gere, skaber således det perfekte 
sted til små og større møder for 

sælgere, konsulenter, kolleger og 
øvrige samarbejdspartnere.
Centralt på Fyn, midt i Dan-
mark, tæt på Odense Banegård-
center og den fynske motorvej.
Jens Møhring Madsen, indehaver 
af Den gamle kro: »I restauran-
ten serverer vi kvalitets råvarer 
tilberedt helt fra bunden. Blandt 
andet sæsonaktuelle danske rå-
varer, der finder vej til bordene 
via vores månedsmenu. Her får 
gæsterne eksempelvis tre retter 
for 365 kr. – et tilbud der giver 
rigtigt meget for pengene«.

Velkomst i vinkælderen
Erhvervs- og forretningsmøder 
kan eksempelvis begynde i den 
stemningsfulde vinkælder, der 
med hvælvinger og vine bag sme-
dejernslåger skaber en fortrolig 
og afslappet atmosfære til vel-
komster og kaffe.
Den gamle Kro tilbyder et stort 
frokostkort med bl.a. højt belagt 

smørrebrød, sildetallerken, fynsk 
røgeost samt diverse anretnin-
ger. Det nyeste tiltag er, at man 
kan bestille det berømte smørre-
brød ud af huset. 
Aftenkortet serverer en menu på 
op til fem retter, og restauranten 
har også et af Odenses største a 
la carte kort.  

overnatning
Er ønsket, at forretningsmødet, 
kurset eller konferencen kombi-
neres med overnatning, tilbydes 
der overnatning og morgenmad 
på City Hotel Odense, blot to mi-
nutter fra Den Gamle Kro.
City Hotel Odense tilbyder bl.a. 
privat p-gård, hyggelig pejse-
stue, dejlig morgenrestaurant og 
tagterrasse med sommermøbler. 
Alle værelser har eget brusebad 
og toilet, fladskærm-tv, telefon og 
gratis Internet. 

Den gamle Kro · Overgade 23 · 5000 Odense C · Tlf. 66 12 14 33 · www.dengamlekro.eu · mail@dengamlekro.eu
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o. K. service Broby

de fleste af firmaets medarbejdere 
har været i branchen mere end 
10 år. Vores høje grad af erfaring 
suppleres løbende med deltagelse i 
diverse opkvalificerende kurser og 
efteruddannelsesforløb.  O.K. Ser-
vice er en naturlig del af lokalsam-
fundet. I 2010 kåredes vi som årets 
virksomhed af Broby Erhvervsråd. 
O.K. Service støtter blandt andet 
det fynske foreningsliv gennem en 
række sponsorater. 

Firmaet startedes i april 
2000 af indehaver Ole 
Lorenzen og dennes far 
Kurt. I dag beskæftiger 
det fynske køle & stor-
køkkenservice firma en 
medarbejderstab på syv 
montører og en admini-
strativ medarbejder 

”O.K. Service er en serviceorien-
teret, all round arbejdende ISO 
9001 certificeret kølevirksomhed 
målrettet professionelle kunder”, 
fortæller Ole Lorenzen. ”Vi er 
servicepartner for Århus-virksom-
heden Bent Brandt A/S, der er en 
af landets førende leverandører af 
storkøkkeninventar. O.K. Service 
leverer, monterer og servicerer 
alle nødvendige dele til drift af 
storkøkkener - fra små køle/fryse-

skabe til totalløsninger. Derudover 
inkluderer vores totalløsninger 
opvaskemaskiner, komfurer samt 
gryder, Kipstegere m.m. Vores 
vidtspændende kundekreds dæk-
ker hele Fyn og øerne og omfatter 
en lang række virksomheder og 
institutioner.”

Kvalitetsarbejde og lokalt 
engagement
”De seneste år har budt på et sti-

gende fokus på renoveringsser-
vice omkring brugte maskiner og 
anlæg. De brugte anlæg, som kan 
erhverves til relativt lave priser, er 
alle af fremragende kvalitet. An-
læggene er 100 % gennemtjekkede 
fra vores side, og sidst men ikke 
mindst leveres de med garanti. 
O.K. Service står for høj kvalitet 
i arbejdet”, afrunder Ole Loren-
zen. Nogle ansatte i ”Firmaet, har 
over 25 års anciennitet i faget, og 

Fyns Skadedyrsservice 
bekæmper og udrydder alle 
former for skadedyr, bl.a. mus, 
rotter, mår, dræbersnegle,
hvepse m.m. 
  
Fyns Skadedyrsservice dækker 
hele Fyn, uanset om skadedyret 
huserer i Svendborg, Faaborg, 
Nyborg eller andet, så er Fyns 
Skadedyrsservice på pletten med 
en GRATIS og uforpligtende 
besigtigelse og altid en fast pris 
på opgaven. 
   
Kontakt Fyns Skadedyrsservice 
med det samme… 

 

 Tlf. 65 91 58 42
 Mobil 29 67 61 30 
  www.fyns-skadedyr.dk

Nilfisk CA 340 er maskinen, 
der vasker og tørrer gulvet i 
én arbejdsgang, både fremad 
og bagud.  
Efterlader gulvene  
helt tørre og klar til  
at gå på. 
Nilfisk CA 340  
er med kabel.

Nilfisk gulvvasker
CA 340

Vejl. normalpris kr. 19.999,-

kr. 9.999,-Nilfisk
CA 340

De anførte priser er vejl. ex. moms. 

Xtra 
tilbud!

Frank Toyota A/S
Østergade 66
5000 Odense C
66 13 43 21
www.frank-toyota.dk

O. K. Service Broby ApS · Søndervej 2 ·  Brobyværk · 5672 Broby · Tlf. 63 63 00 40 · Mobil: 29 25 37 52
okservice@mail.dk · www.ok-service.dk

STORKØKKENSERVICE 
AUT. KØLEFIRMA
63 63 00 40
Ole Lorenzen. Mobil. 29 25 37 52

Reparation af maskiner til:
➠ Restaurationer
➠ Kantiner
➠ Storkøkkener

STORKØKKENSERVICE 
AUT. KØLEFIRMA
63 63 00 40
Ole Lorenzen. Mobil. 29 25 37 52

Reparation af maskiner til:
➠ Restaurationer
➠ Kantiner
➠ Storkøkkener
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Byens Bilpleje og Carepoint 
svendborg
Carepoint Svendborg, en 
af Fyns største autofor-
handlere som autoriseret 
Volkswagen forhandler 
og Škoda servicepartner, 
har base i et splinternyt 
og topmoderne bilhus 
på 3500 kvm., åbnet på 
Englandsvej 1 i Svendborg 
i januar 2012.

Her forklarer indehaver og di-
rektør Hans-Henrik Vilhelmsen, 
hvorfor Carepoint Svendborg be-
nytter Byens Bilpleje, Sivmose-
vænget 1 i Odense:
»Når vi skal klargøre vores ny-
ere brugte biler til salg, benyt-
ter vi kort og godt Byens Bilpleje 
i Odense, fordi de leverer flot og 
professionelt arbejde med hensyn 

til pris og kvalitet. Vi har behov for 
klargøring af mange biler, og her 
er Byens Bilpleje meget fleksible og 
leveringsdygtige. De siger aldrig 
nej til os.
Mikkel Vind, medejer og leder er 
også medejer af Byens Bilpleje i Ha-
derslev og har således taget noget 
erfaring med sig til Odense.
Byens Bilpleje i Odense tilbyder et 
totalkoncept indenfor kosmetisk 
klargøring, autolakering, buleop-
retning uden efterlakering, rustbe-
skyttelse og udskiftning af autog-
las. Lakering og klargøring tager 
aldrig mere end fem arbejdsdage. 
Skal bilen alene klargøres, er tiden 
meget kortere på grund af virk-
somhedens store fleksibilitet.
De er del af en af Danmarks største 
autolakeringsvirksomheder – og 
den største klargøringsvirksomhed 
i Danmark. Byen Bilpleje.com laver 
således mere end 60.000 biler om 
året og har ca. 200 medarbejdere.

Byens Bilpleje Odense · Sivmosevænget 1 · 5260 Odense S · Tlf. 22 12 76 78 · www.byensbilpleje.com

Tlf. 66 18 75 84 · 20 12 85 84

G
raphic Solutions

WEBDESIGN & GRAFISK DESIG

N
Der er fuld fart på hverdagen, 
kender du det... 
• Du vil helst gøre dét, du er god til 
• Hjemmesiden bliver ofte forsømt
• ... eller du har ikke en hjemmeside
• En hjemmeside er din virksomheds ansigt ud af til
• Kan dine kunder fi nde dig?
• …så har du nu chancen for at gøre noget ved det!
Kender det, så så lad mig hjælpe dig, ring 29244064

Bettina Kallehauge 
Tlf.: +45 29 24 40 64 
www.graphic-solutions.dk
bettina@graphic-solutions.dk

Skønt spisested ved vandet
Børnemenuen 39 kr · Dagens ret 89 kr. 

Mulighed for take away på hele menukortet

Restaurant Bro7
Værftsvej 15 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 42 42

www.bro7.dk · bro7@bro7.dk

3 J electric er en dynamisk virksomhed 
som løser alle typer installationsopgaver.

Vi fokuserer på de gode og 
måske lidt anderledes ideer,

som bliver udført med godt håndværk.

au to r i s e re t  e l - i n s t a l l a t ø r

3J electric ApS · Vejlegårdsvej 14 · 5672 Broby
Tlf. 20 78 56 77 · info@3jelectric.dk



16

odense Lavpris Tømmerhandel A/s
www.olt.dk
Odense Lavpris Tømmerhandel 
A/S tilbyder også salg alle døg-
nets 24 timer på webshoppen 
www.olt.dk 
Her kan kunderne se alle varer 
og priser, bestille eller lave en 
forespørgsel og få pakket og le-
veret sine varer overalt i landet i 
løbet af få dage.Det startede med et rest-

parti og en lille skurvogn, 
men godt købmandsskab 
og fokus på konkurrence-
rigtige priser har gjort, at 
kunderne i dag køber  
alt til byggeriet under 
40.000 m2 tag

Her står direktøren selv 
bag disken
Hos Odense Lavpris Tømmerhan-
del har man fokus på at give kun-
derne den bedste betjening.
Derfor står Morten Møller Nør-

gaard, som er direktør, selv bag 
disken hver dag sammen med 
sine medarbejdere. ”Vores dygtige 
medarbejdere er alle trælastud-
dannede, for det er vigtigt at give 
kunderne den rette vejledning. For 
mig er det også vigtigt at have en 
god kontakt til kunderne, så vi hele 
tiden kan udvikle vores sortiment 
og vores tilbud til det som kunderne
efterspørger”.

Alt til byggeriet
Odense Lavpris Tømmerhandel 
har i dag et bredt sortiment som 
dækker alle former for byggema-
terialer til private og professionelle 
håndværkere. Og de faste lave 
priser på det brede sortiment, til-
trækker kunder fra hele landet. 
Man kan få alt til byggeriet træ, 
tag, gulve, el, vvs, radiatorer, iso-
lering, døre, vinduer, sten og ha-
vefliser. Senest har virksomheden 
investeret i et nyt kæmpe anlæg til 
grus, sten og flis der kan købes i 
løs vægt.

Fokus på  
konkurrencedygtige priser
Afgørende for de konkurren-
cedygtige priser er den direkte 
import og salg af varer fra hele 
verden. De fleste varer tilbydes 
som cash and carry, hvor kunden 
selv afhenter varen på lageret og 
betaler ved udkørslen. Kunderne 
har let adgang til alle haller, hvor 
varen lastes direkte fra pallerne. 

Hos REKLAMEDIMSER.dk tilbyder vi sjove reklam
eartikler, 

flotte firmagaver, festlige giveaways og andre promotion-

dimser. Naturligvis fås alt med jeres eget logo på!

Vi har det sjovt med at skaffe lige præcis det, der giver 

jeres virksomhed eller jeres brand værdi!

Hvis du ikke finder, hvad du 
søger på hjemmesiden,  

så finder vi det til dig, hvis
 du giver os et ring.

Reklamedimser.dk
Wichmandsgade 5D 
5000 Odense C

tlf. 27 844 903
info@reklamedimser.dk
www.reklamedimser.dk 

7198_Reklamedimser_Ann_131x185.indd   1 20/04/12   14.25

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S · Lumbyvej 75 · 5000 Odense C · Tlf. 66 18 27 93 · info@olt.dk · www.olt.dk

Odense Lavpris Tømmerhandel A/S
Lumbyvej 75 · 5000 Odense C · Tlf. 66 18 27 93 · info@olt.dk

www.olt.dk

Galv. Armeringsnet pr. stk.
5mm 5x5 1,2x2,25 278,00
5mm 10x10 1,2x2,25 168,00
6mm 15x15 1,2x2,25 198,00
8mm 10x10 1,2x2,25 328,00
Havesæt 3 dele  pr. stk.
Skovl, spade, Greb  158,00
Kabeltromler  pr. pk.
40m Hobby Gul  188,00
25m Prof. m/jord  398,00
40m Prof. m/jord  598,00

Terassebrædder  pr. m
21x145 Ipe fra 77,00
21x145 Jatoba fra 54,00
21x145 Rosewood fra 35,00
28x120 Lærk  24,00
28x120 Lærk 2. sort  13,00
28x120 Tryk imp.  14,00
28x120 Imp. 2. sort  10,00
Stolper   pr. m
75x75 Tryk imp.  17,00
100x100 Tryk imp.  28,00
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Ny motionsform på Fyn

Her gennemgår vi maskinerne og 
hvordan hver enkelt deltager vil 
få mest ud af træningen. Vi har 
altid kaffe og the på kanden - kig 
ind til en uforpligtende samtale, 
og se hvorvidt denne trænings-
form passer til netop dig.”

Loop A/S har 22 centre fordelt 
over det meste af landet og som 
medlem har du fri adgang til alle 
center.

Den 10. marts åbnede 
Loop Cirkeltræning Oden-
se, og hermed har fynboer 
i alle aldre fået adgang 
til en ny målrettet mo-
tionsform, der via korte 
koncentrerede trænings-
forløb på kun 24 minutter 
kombinerer styrke og 
konditionstræning 

”Loop er et revolutionerende mo-
tions og træningskoncept, idet 
det udelukkende baserer sig på én 
form for træning; nemlig cirkel-
træningen der opererer med 24 
minutters indsatsmoduler for 
alle”, beretter Anette Kaare 
Hvidtfeldt. Anette er uddannet 
ernærings- og husholdningsøko-
nom og driver Loop Cirkeltræning 
Center Odense sammen med sin 
kæreste Johannes Svane, der er 
seniorsergent i Forsvaret.   

24 minutter er nok
”Gennem tiden har vi ofte hørt, 
at traditionel styrke og kondi-
tionstræning på mange men-
nesker virker som tidsrøvere i en 
hverdag, hvor hvert minut tæller”, 
fortæller Johannes Svane. ”Med 
den effektive og målrettede Loop 
Cirkeltræning er de tider forbi! 
Kun de allerfærreste vil ikke 
kunne afse 24 minutter to eller 
tre gange om ugen og dermed 
forbedre deres kondition dra-
matisk og holde niveauet. Hver 
træningsrunde varer 12 minut-
ter, og et træningspas består af to 
runder. 24 minutter er nok. Der er 
aldrig ventetid ved vores ergono-
miske maskiner. Alle deltagere er 
i cirkulation.”

Intens muskeltræning  
og høj puls
”Loops enestående træningskon-
cept er designet, så alle kroppens 
muskelgrupper bliver genstand 
for intens, målrettet træning og 
pulsen kommer op - en unik kom-
bination der ikke matches i tra-
ditionel fitness”, uddyber Anette 
Kaare Hvidtfeldt. ”Derudover 
udmærker træningsformen sig 
ved, at hver enkelt på individuel 
basis vælger sit træningsfokus – 
bevægelighed, muskler, generel 
fysik m.m. Loop Cirkeltræning 
er for alle og tilrettelægges på 
grundlag af den enkeltes ønsker 
og behov. LOOP anvender Hoist 
ergonomiske maskiner der også 
anvendes i forbindelse med genop-
træning efter sygdom og ulykkes-

tilfælde. En cirkel består af 16 
stationer, hvoraf 12 fokuserer på 
styrke og 4 på kondition. Loop 
Cirkeltræning Odense byder på 
en miks cirkel og en cirkel forbe-
holdt kvinder.”         

Loop – også for firmaer  
og foreninger
”Loop Cirkeltræning samarbejder 
med en bredt sammensat kreds af 
sportsklubber, virksomheder og 
foreninger – heriblandt Ældresa-
gen. Vi kan tilbyde forskellige 
virksomheds og foreningsaftaler 
designet efter disses specifikke 
ønsker og behov med hensyn til 
træningsfokus, intensitet m.m. 
Alle interesserede virksomheder, 
foreninger og private er velkomne 
til at kontakte os. Vi kan demon-
strere Loop Cirkeltræning via 
en række spændende specialar-
rangementer i formiddagstimerne 
på tirsdage og torsdage samt i 
weekenderne. Vi afsætter altid en 
gratis prøvetime til interesserede. 

LOOP Cirkeltræning Odense · Unsbjergvej 4 · 5220 Odense SØ · Tlf. 41 74 62 24
akh@loopfitness.dk · www.loopfitness.dk

Mandag: 07.00-21.00 · Tirsdag: 14.00-21.00 · Onsdag: 07.00-21.00 · Torsdag: 14.00-21.00
Fredag: 07.00-18.00 · Lørdag: 08.00-15.00 · Søndag: 08.00-15.00
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Rosenvang springer ud

større velvære – mindre varmeregning

René Østergaard Jørgensen 
havde en rigtig god læretid på 
planteskolen i 1999 - hos stedets 
daværende, nu afdøde, indehaver 
Leif Rask. Han skaffede siden sin 
elev ind på Akkerup Planteskole, 
hvor René Østergaard Jørgensen 
fuldførte læreforløbet og efterføl-
gende fik job.

og optimering af eksisterende 
anlæg”, tilføjer indehaver Kent 
Baier Jensen. 

Planteskolen Rosen-
vang leverer planter og 
inspiration til et nyttigt 
forår, en skøn sommer og 
haveglæder året rundt

I maj 2010 overtog René Østerga-
ard Jørgensen driften af Plante-
skolen Rosenvang. Nu springer 

Jensen & Petersen, vvs-
specialist med mere en 
50 års historie og erfa-
ring, renoverer blandt 
andet større private 
ejendomme, eksempelvis 
tofamiliehuse, med fokus 
på god kvalitetsmæssige 
løsninger og energi-opti-
mering.

”Netop energi-optimering be-
tyder, at boligejerne eksempel-
vis udnytter deres fjernvarme 
og brugsvand optimalt via ny 

han og planteskolen frisk ud i for-
året med tips, inspiration og vej-
ledning til haveejere og andre på 
udkig efter nytte- og prydplanter 
til haven – og måske altanen.
René Østergaard Jørgensen: 
»Kom og gør en god handel. Vi 
har et stort udvalg i planter, bl.a. 
prydbuske, hækplanter, frugt-
træer, roser og stedsegrønne. Vi 

og topmoderne automatik samt 
radiator-termostater, der for ek-
sempel sænker temperaturen om 
natten. Det giver store besparel-
ser på varmeregningen”, udtaler 
indehaver Kent Baier Jensen.
Udskiftning af gamle og nedslid-
te armaturer med nye VA- god-
kendte armaturer, der samtidigt 
pynter på boligen og nedsætter 
vandspild og vandforbrug, er en 
anden oplagt mulighed, der opti-
merer boligens komfort – og ned-
sætter vandudgiften.

Jensen & Petersen servicerer 
både offentlige og private kunder. 
”Vi tilbyder vores arbejde, viden 
og erfaring som entreprenør, 

laver også aftaler omkring ”grav 
selv” af thuja, cypres, enebær, 
kryptomeria med mere. Har vi 
ikke det, I søger, skaffes det me-
ste hjem i løbet af 14 dage«.
Planteskolen Rosenvang har med 
jævne mellemrum gode tilbuds-
varer. Frugt og grønt, eksempel-
vis kartofler, salat, blomkål og 
æbler, sælges også.

sparringspartner og rådgiver 
på projekter, fra idé til færdigt 
projekt. Desuden udfører vi ser-
vice, vedligeholdelse, renovering 
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- Betonboring 
- diamant-, wire og gulvskæring
- gulvslibning 
til private og erhverv

Ravnegårdsvej 22
5762 Vester Skerninge

Telefon 62 24 39 56
Mobil 40 29 37 97

ballendiamantskaering@mail.dk

Vi arbejder i alt inden for stål, aluminium samt rustfrit.
Vores største opgave er at hjælpe vore  
kunder på vej mod den rigtige løsning.

Rønnowsvej 1 · 5881 Skårup · Tlf. 20 85 10 33 
www.rskovgaard.dk
mail@rskovgaard.dk

Planteskolen Rosenvang · Bladstrupvej 31 · 5270 Odense N · Tlf. 41 11 06 99 · rene22gade@yahoo.dk

Jensen & Petersen ApS ·  Damhusvej 30 · 5000 Odense C · Tlf. 66 11 97 70 · www.jp-vvs.dk · j-p.vvs.kbj@galnet.dk
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Danmarks største forsamlingshus
Martin Rasmussen nu forsam-
lingshuset videre. Han kender 
det rigtigt godt i forvejen, da han 
har arbejdet i køkkenet som kok 
gennem godt 16 år, inden han 
overtog forpagtningen.
Ryslinge Forsamlingshus har 
plads til 450 gæster ad gangen.
Huset rummer flere lokaler, der 
på samme tid har plads til flere 
større og mindre selskaber.
I det største er der plads til 200 
til spisning og dans.

Ryslinge Forsamlingshus 
er Danmarks ældste, 
største og mest velfun-
gerende med erhvervs- 
og privatarrangementer 
og mad ud af huset – året 
rundt

Den 1. august sidste år overtog 
forpagter Martin Rasmussen den 

daglige ledelse af Ryslinge Fors-
amlingshus. Det har siden åbnin-
gen i 1871 udviklet sig til landets 
største og mest veldrevne med 
godt 140 års fester, møder med 
mere i gæstebogen.

Kursus og møder
Faaborg Midtfyn Kommune er 
blot én af flere offentlige og pri-
vate virksomheder, der benytter 
forsamlingshuset som kursus- og 
mødested for virksomhedernes 

ledere og medarbejdere – med 
mulighed for lækker forplejning.
Tilsvarende benytter mange 
private borgere og foreninger 
huset til fester, møder, revy, dan-
seskole, teater og eksempelvis 
lørdagsparty med spisning og 
dans. 

Flere selskaber ad gangen
Sammen med kæresten Anke, 
yderligere fire fastansatte og en 
solid stab på 30 hjælpere fører 

Ryslinge Forsamlingshus · Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk · ankeogmartins@hotmail.com

R Y S L I N G E  
F O R S A M L I N G S H U S

Anke & Martin’s

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

Belægning

ADVOKAT (H) 
GEORG KARNØE

Hjallesevej 62 · 5230 Odense M · Tlf. 6611 7636
Advokat Karnøe direkte telefon 4016 8636

advokatkarnoe@mail.dk · www.advokatkarnoe.dk

BENYT EN 
ERFAREN OG  
UAFHÆNGIG 
RÅDGIVER

Vi tager os især af: Handler, boligrådgivning,  
administration af fast ejendom, testamenter, ægtepagter, 
boer, inkasso, erhvervsrådgivning, retsager m.m.

Ved bolighandel: Aftal tid for GRATIS formøde og hør 
hvilken rådgivning, De ønsker, og hvad den koster.
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Vi har lokalerne til festen 
eller konferencen

Hvis du skal holde fest, møde eller konfer-
ence, så har vi lokaler, hvor der kan være 
op til 350 personer. Vi har også AV udstyr  

til afholdelse af møder og konferencer.

husk vores hyggelige og atmosfæriske 
lokaler hvor vi serverer god klassisk mad

overnatning for 2 pers. 

kUn 995,- 
inkl. morgenbord

Weekendophold for 2 pers. 

kUn 1595,-
inkl. morgenbord

kom og bo med Udsigt 
oVer det eVentyrlige 

sydfynske ø-haV

nabgyden 31 · 5600 faaborg · tlf. 6261 5691
Restaurant, hotelophold, fester, konferencer, foredrag m.m.

Hjallese Bilsyn Aps
samarbejdspartner for en række 
aktører i autobranchen oplever 
vi vores høje grad af fleksibilitet 
som en stor styrke. I forbindelse 
med løsning af større opgaver 
kan vi tilbyde at holde åbent ef-
ter aftale. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
nærmere info”, slutter Max Kru-
se Petersen. 

”Jeg arbejdede som stationschef 
for to af A Inspektions afdelinger 
i Odense, indtil jeg den 1. novem-
ber 2011 startede Hjallese Bilsyn 
sammen med min kollega Mor-
ten Hilmar Jørgensen”, fortæl-
ler Max Kruse Petersen. ”Vores 
kundekreds består af lige dele 
privatkunder, autoforhandlere 

og værksteder. Vi syner alle slags 
køretøjer op til 3500 kg – heri-
blandt personbiler, varevogne,  
scootere, motorcykler, traktorer, 
trailere og campingvogne. Vi er 
kendt for at levere kvalitet i ydel-
serne og står på alle måder for et 
højt fagligt niveau. Parallelt her-
med er vi konkurrencedygtige 

på prisen i forhold til en række 
større, etablerede aktører i bran-
chen.”  

Drive In uden tidsbestilling
”Hjallese Bilsyn er eksponent for 
en moderne, kundevenlig betje-
ning. Vi er underlagt Trafiksty-
relsens kontrol og er medlem af 
Dansk Lokal Syn. Hermed er vo-
res kunder sikret god kundeser-
vice, fair og uvildig behandling, 
hurtig betjening og professionel 
vejledning. I vores populære Dri-
ve In afdeling får man sit køretøj 
synet uden tidsbestilling, mens 
man læser avisen og drikker en 
kop kaffe. Det benytter hele 80 % 
af vores kunder sig af. Man kan 
også vælge at booke en tid efter 
eget ønske via tidsbestillingen 
på vores hjemmeside. Hjallese 
Bilsyns primære varemærker er 
fleksibilitet, service og person-
lig betjening. Som professionel 

Hjallese Bilsyn ApS · Energivej 4B · 5260 Odense S · Tlf. 66 14 02 02 · info@hjallesebilsyn.dk · www.hjallesebilsyn.dk
Mandag-torsdag: 08.00 – 17.00 · Fredag: 08.00-16.00 · Lørdag: 08.00-12.00 · Derudover efter aftale

Indehaverne Max 
Kruse Petersen 
og Morten Hilmar 
Jørgensen er begge 
uddannede mekani-
kere og har arbejdet 
i synsbranchen siden 
liberaliseringen i 
2005
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v/Tommy Rytter
Håndværkervangen 5 - 5792 Årslev - Tlf. 28 57 30 91 - Fax 65 97 30 91

Alt i VVS - blik- og smedearbejde
stålkonstruktioner - gelændere - trapper - altaner - reparationer

gasservice/eftersyn - gasinstallationer - installation af pillefyr /brændekedler - reparationer
Servicecenter for Passat Energi. Værkstedsåbent 7-16. Intet er for småt

www.aarslevsmeden.dk

– Solenergi teknik

– Smarte rør

– Max udnyttelse 
 af solernergi

– Monteret hurtigt 
 og simpelt

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

til at få gennemgået din ejendom

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Årslev Tømrerforretning ApS
- Kvalitetsarbejde til tiden

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53

www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk

TRÆNGER DU

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Vi udfører alt
Tømrerarbejde
 
Nyt tag, Terrasser
Fadebeklædning, 
Døre og vinduer, Låseservice
Nye termoruder
samt efterisolering
fra Papiruld Danmark
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Kvalitet til tiden – og i detaljen
Linde, Humac, Danmarks største 
Apple-forretning på Vesterbroga-
de i København, DSB’s jernbane-
museum, OUH, Åløkkegård ved 
Boligforeningen Højstrup, SDU 
og Odense Kommune. 

Næsby Malerfirma A/S, 
grundlagt 1991, har gen-
nemført et succesfuldt 
generationsskifte anført 
af malermestrene Peder 
Karstensen og Jesper 
Sagen
Malermestrene og deres 15 an-
satte fortsætter hermed firma-
ets positive udvikling, primært 
i samarbejde med store og små 
erhvervskunder, der profiterer af 

Næsby Malerfirmas store kompe-
tencer.
De tæller eksempelvis løsning af 
store nybygningsopgaver, små 
serviceopgaver og specielle reno-
veringsprojekter. Ved sidstnævn-
te opgaver kommer firmaets eks-
pertise i gamle malerteknikker 
til deres ret.

Ingen opgaver for små
Malermester Jesper Sagen: »Po-
pulært sagt er ingen opgave for 
stor eller for lille for Næsby Ma-
lerfirma. Vi udfører opgaver i alle 

størrelser, også forsikringsska-
der, og vi har vores eget sprøjte-
værksted. Her industrilakerer vi 
blandt andet køkkenlåger, døre 
og andet bygningsinventar. 
Vi lægger stor vægt på, at vi får 
informeret og vejledt vores kun-
der optimalt, så der ikke dukker 
ubehagelige overraskelser op un-
dervejs«.

Fra Humac til Løvens Hule
På firmaets referenceliste står 
blandt andet klatre- og legestedet 
Løvens Hule i Odense, for Olav de 

A
S

Alle opgaver løses til fast tid og pris (også små opgaver)

Tlf. 66 15 40 40 · www.sand-guldborg.dk
Murermester Steffen Honoré · ingeniør Hans e. Pedersen

Arbejdet udføres af 
faglærte danske håndværkere

Traditionelt murerarbejde

Reparation og ombygning

Trapper og altaner

Facaderenovering og maling

Pudsning og vandskuring

Naturstensgulve og klinkegulve

Betonrenovering

Badeværelser

Tegltage

Bygningsrenovering

udvendig facadeisolering

Udnyt skattefradraget 

på håndværkere

Ring og få et 
godt tilbud

Næsby Malerfirma A/S · Sandvadvej 4 · Korup · 5210 Odense NV · Tlf. 66 18 31 21
www.naesby-maler.dk · naesby-maler@naesby-maler.dk
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Hvidevarer: ofte billigere end 
Pricerunner

der alle er teknisk klargjorte 
samt grundig rengjorte af Søren 
Isaksen.

Levering og montering
Hvidt & Frit kæden består af 
cirka 20 selvstændige butikker 
med fælles vareindkøb. Det giver 
overraskende gode priser, også på 
levering og montering, hos Hvidt 
& Frit Odense, hvor Søren Isak-
sen har haft samme cvr-nummer 
i 26 år.

Hvidt & Frit Odense sæl-
ger hvidevarer til sær-
deles attraktive priser 
til både erhvervs- og 
privatkunder. Inklusive 
”flytteservice”

Hvidt og Frit – her rækker pen-
gene hvidt – også ved levering til 
caféer, restauranter og kantiner,  
boligforeninger samt el-installa-
tører. 
Jo, der er noget om snakken, når 

gæster parkerer gratis lige foran 
Hvidt & Frit Odenses 300 kva-
dratmeter store butik med mere 
end 250 udstillingsmodeller i tre 
niveauer (nye, demo, brugte). 
Blot tre minutters kørsel fra Ro-
sengårdscentret, Bilka og Ikea.

Miele til lavpris!
Det første gæsterne møder, når 
de åbner døren til Søren Isak-
sens forretning, er et fint udvalg 
af Miele’s velkendte produkter, 
der sætter det højeste niveau for 
funktioner og lang levetid.
Hvidt & Frit Odense sælger ek-
sempelvis en splinterny Miele op-
vaskemaskine til blot ca. 4700 kr. 
Eller hvad med en ny Miele top-
model til mere en 3000 kr. under 
vejledende udsalgspris?
Søren Isaksen: »Faktisk mat-
cher mine priser Pricerunner på 
omkring 80 procent af mine nye 

varer. Og så hjælper jeg selvfølge-
ligt med at læsse købet ind i kun-
dernes biler«.
Foruden ovennævnte topmærke 
forhandler Hvidt og Frit Odense 
et stort udvalg af andre kvali-
tetsmærker, bl.a. Brandt, Bosch 
og Electrolux. Billigste alternativ 
er kinesiske Scandomestic, der 
ifølge Søren Isaksen giver god 
værdi for pengene.

Brugt – byt til nyt
Søren Isaksen, uddannet ma-
skinmester og elinstallatør, har 
tidligere haft hvidevareforret-
ning, primært med brugte varer, 
siden 1986.
Hvidt & Frit Odense tager derfor 
ofte brugte hvidevarer i bytte for 
nye. Og sælger tilsvarende brug-
te varer med reklamationsret. 
Således frister en stor afdeling 
med billige brugte hvidevarer, 

Hvidt og Frit Odense · Cikorievej 46 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 18 58 03 · www.hvidtogfrit.dk · Hvidtogfritodense@gmail.com

Bussen har et vidtspændende repertoire af tæpper, gulvbelægninger 
og sideprodukter som solafskærmning og maling.  

Også når det gælder opmåling, udbringning og montering kommer 
indehaver Martin Rasmussen hele vejen rundt 

lAV leVeRiNgSTid Og HuRTig ekSPediTiON
 »TAl TæPPeR Med TæPPeBuSSeN – deT BeTAleR Sig«

Vi lAVeR Alle FORMeR FOR 
gulVe Til eRHVeRV

Petersmindevej 10 · 5000 Odense C
Tlf. 29 32 89 90

martin@mrsalg.dk · www.dintæppebus.dk

DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid.

DANMARKS ABSOLUT LAVESTE PR
ISER

Måltagning og montering uden merpris. Min. 20m2SAMLET
RING PÅ TLF. 29 32 89 90

DANSK BERBER
i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2189,- .................................Nu pålagt pr. m2159,-
KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm br.
Normalt pr. m2229,- .................................Nu pålagt pr. m2179,-
TÆTVÆVET BOUCLE
400 cm br. Plet væk garn.
Normalt pr. m2139,- ..........Nu pålagt pr. m2 fra79,-99,-
HIT BOUCLE
400 el. 500 cm br. Flere farver. 5 års garanti.
Normalt pr. m2159,- ..................................Nu pålagt pr. m2119,-
SUPER BERBER
400 el. 500 cm br. 10 års garanti.
Normalt pr. m2 298,- ...............................Nu pålagt pr. m 2248,- MASSER AF FORSK.

TARKETT VINYLER
200, 300 eller 400 cm. br.Nu pålagt pr. m2fra

99,-149,-
TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING

- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

VI LEVERER
OGSÅ TÆPPER
OG VINYLER
TIL GØR DET
SELV FOLKET.

WWWWW.DINTÆPPEB
US

WWW.DINTÆPPEB
US

 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
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Telefon 66 15 54 44 · info@trimline.dk
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I Energi Team Odense samarbej-
der Skovhavens VVS med en lokal 
EL-installatør samt et tømrer/
snedker-firma om at give kun-
derne de mest optimale energiløs-
ninger. Energi Team Odense kom-
mer hele den håndværksmæssige 
palet rundt. Samlet set går 54% 
af en husstands energiforbrug til 
opvarmning. På den baggrund vil 
der på områder som energiopti-
mering og varmestyring for langt 
de fleste husstande være rigtigt 
mange penge at spare. Vi hjælper 
vores kunder med at søge om Co2-
tilskud hos de rette myndigheder. 
På 1½ år har vi afleveret over 200 
ansøgninger. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os for 
yderligere info.” 

Den odenseanske VVS-
virksomhed arbejder all 
round indenfor privat-
boliger, industri og 
erhvervs ejendomme og 
offentlige virksomheder. 
Blandt specialerne er 
energioptimering

”Et nicheområde med stadigt 
større aktivitet er grønne ener-
giløsninger”, beretter indehaver 
og energivejleder Michael Sarma. 
”Den teknologiske udvikling har 
åbnet mulighed for store økono-
miske besparelser på fjernvar-
meregningen – også for alminde-
lige husholdninger. På nuværende 
tidspunkt har vi installeret om-
kring 130 moderne, energiven-
lige varmtvandsbeholdere af typen 
Vølund Quattro+. Disse beholdere 

er så velisolerede, at Co2-udslippet 
pr. 100 stk. reduceres med ikke 
mindre end 18,2 tons på årsplan. 
Dertil kommer en økonomibespa-
relse på 120.000 kr. 
Udskiftningen af den enkelte hus-
stands varmtvandsbeholder, pum-
per og rør foregår typisk med et 
Co2-tilskud fra Fjernvarme Fyn 
på 500-700 kr. Oveni kommer 
bolig/job-ordningens lønmæs-
sige håndværkerfradrag, der ven-

tes forlænget i 2013. Med den ny 
varmtvandsbeholder sparer man 
1000-1500 kr. om året, så alt i alt 
vil investeringen typisk kunne 
være tjent ind på omkring 5 år.”       

Mange penge at spare
”Via efteruddannelse i brancheor-
ganisationen Grøn Erhvervsvækst 
har jeg øget mine kompetencer, 
når det gælder energivejlednin-
gens erhvervsrelevante aspekter. 

NORD: Egestubben 4 · Næsby · 5270 Odense N · Tlf. 66 18 44 58 · SYD/VEST: Æblebakken 5 · 5250 Odense SV · Tlf. 66 17 47 05
Mobil 40 25 47 05 · mis@skovhavens-vvs.dk · www.skovhavens-vvs.dk

motorcykler og både. Overvågn-
ingen betyder i mange tilfælde 
en økonomisk fordel for ejerne i 
forhold til forsikringsselskaber-
ne«, tilføjer Svane Monterings in-
dehaver Johnny Svane Pedersen.
DVD-systemer, iPod adaptere og 
P-Watch er andre eksempler på 
de produkter, som Svane Monter-
ing leverer og monterer ude hos 
kunderne. 

Svane Montering og 
indehaver Johnny Svane 
Pedersen udfører profes-
sionel montering af bil-
udstyr ude hos kunderne, 
- med minimalt spildtid 
for kunden, og maksimal 
service oven i handlen.

»Uanset hvor, i firmaet, på ar-
bejdspladsen eller hjemme hos 
kunderne privat, bestræber vi 

os på at levere Danmarks bedste 
service og kvalitet til markedets 
bedste pris«, forklarer Johnny 
Svane Pedersen til Månedsmaga-
sinet Erhverv Fyn.
Erhvervskunderne opgraderer 
typisk deres biler med udstyr 
som eksempelvis autoalarmer og 
håndfri betjening til mobiltele-

fon. Mens de private bilister også 
får monteret bedre lyd- og navi-
gationsanlæg.
»Uanset hvad leverer vi høj ser-
vice og kvalitet til alle kunder. 
Som Defa Specialist Center har 
jeg oplevet en stigning i efter-
spørgslen på satellitovervågn-
ing af bl.a. veteran/-specialbiler, 

Svane Montering · Brolandvænget 6 · 5320 Agedrup · Tlf. 27 27 50 50 · www.svanemontering.dk · info@svanemontering.dk 

Biludstyr monteres hos kunden
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stjerner med 3,5 tons på krogen

rundt – uden kilometerbegræns-
ning«.

sikker investering
Mercedes Sprinter benyttes i 
dag, som markedet mest solgte 
varebil, af så velrenommerede 
kunder som eksempelvis Falck, 
TNT, NCC Danmark og Politiet. 
Sprinteren sikrer samtidigt en 
høj gensalgsværdi ved udskift-
ning af bilen. Det betyder, at 
P. Christensen tilbyder meget 
skarpe leasingydelser, der gør 
bilen til en sikker investering.

P. Christensen A/S leve-
rer med Sprinter-famili-
en markedets stærkeste 
og mest velkørende pro-
gram af kasse-, kombi-, 
lad- og mandskabsvog-
ne – og biler til special-
opbygning

Mercedes Sprinter er ganske 
enkelt en uovertruffen samar-
bejdspartner på vejen, jobbet og 
eksempelvis byggepladsen, hvor 
den let og ubesværet trækker op 
til 3500 kg. på krogen. Så kan 
eksempelvis entreprenøren eller 
anlægsgartneren også tage det 
lidt tungere grej med på job.

Mange varianter
Hos autoriseret Mercedes-Benz 
forhandler P. Christensen, 
Odense, er salgschef for vare-
biler Finn Lynge begejstret for 
Sprinters store program.

En komfort- og sikkerhedsmæs-
sigt veludstyret modelfamilie 
der præges af stor professiona-
lisme i alle varianter. Inklusive 
mulighed for tre akselafstande, 
fire karrosserilængder og tre 
lastrumshøjder. Altså en Sprin-
ter til enhver transportopgave. 

7-trins gearkasse og Blue 
Efficiency
Finn Lynge: »En ny automatisk 
gearkasse med syv trin betyder, 
at bilerne kører endnu længere 

på literen. Samtidigt er Blue Ef-
ficiency nu standart. Sidstnævn-
te udstyr med blandt andet ECO 
start-stop funktion hjælper med 
til at optimere bilens driftsøko-
nomi til glæde for bundlinjen«.

Sprinter tilbyder i forvejen et 
stort og bredt motorprogram fra 
95 til 190 hk. Og et tilsvarende 
stort og bredt program af eks-
traudstyr der til sammen giver 
et utal af kombinationsmulig-
heder.
Sprinters lastrum rummer op 
til 17 kubikmeter og laster op til 
2,7 tons. Som mandskabsvogn 
med seks siddepladser er der 

stadig rigtig god plads til baga-
ge af næsten enhver slags.

40.000 km. til næste  
service
Finn Lynge: »Når det handler 
om Mercedes-Benz, så leveres 
Sprinter selvfølgeligt også med 
lækkert komfortudstyr som ek-
sempelvis klimaanlæg og olie-
fyr. Og så er der 40.000 km. 
mellem hvert serviceeftersyn. 
Sprinter giver naturligvis høj 
driftssikkerhed, og så får vores 
erhvervskunder hurtig service, 
når det er nødvendigt. En ser-
vice der inkluderer to års – gra-
tis – mobilitetsservice døgnet 
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Dansk kontormøbelsucces med 
lokal forankring

indretning er. Vi har bl.a. stor 
erfaring i at håndtere flytnin-
ger, både internt og f.eks. hvis 
virksomheden skal flytte til nye 
lokaler. Der er rigtig mange, der 
har været kunder hos os i mange 
år, fordi vi netop kan levere den 
service og rådgivning, der gør 
forskellen.”
Dermed skaber Duba-B8 arbejds-
miljøer, der består af mere end 
bare kontormøbler: medarbejder-
trivsel og succes for kunderne i 
Fyns erhvervsliv.

I Odense ligger den fyn-
ske afdeling af Duba-B8, 
Danmarks mest succes-
fulde kontormøbelvirk-
somhed. Nærhed samt 
god og udfordrende 
dialog med kunderne, 
rigtigt gode produkter 
og rige muligheder for 
kundetilpassede løsnin-
ger, produceret på egen 
fabrik. Det er en del af 
opskriften på Duba-B8’s 
status som landets mest 
succesfulde kontor-
møbelvirksomhed. 150 
medarbejdere, fordelt på 
afdelinger i Odense, Bjer-
ringbro, Søborg og Oslo, 
omsatte i 2011 for 360 
millioner kroner.

odense og Fyn
Med afsæt i Odense finder de lo-
kale konsulenter Jan E. Rasmus-
sen og Bo Mouritzen frem til de 
helt rigtige løsninger i tæt dialog 
med kunder over hele Fyn. Begge 
konsulenter har mere end 20 års 

erfaring i branchen og er friske 
på at udfordre kunderne.
Jan E. Rasmussen: »Medarbej-
derne er erhvervslivets vigtigste 
aktiv. Derfor er det også meget 
vigtigt, at de ansatte har optima-
le rammer, når de går på arbejde. 
Her udfordrer vi vores kunder 
omkring væsentlige overvejelser 
– bl.a. i hvilken retning og stil, 
indretningen skal udformes i«, 
forklarer Jan E. Rasmussen og 
fortsætter:
”Dialogen med kunden starter 
med en afdækning af virksom-
hedens identitet: Hvilken forret-
ning driver de, hvordan vil de 
gerne opfattes af deres egne kun-

der, og hvordan ønsker de at ind-
rette sig for at skabe de optimale 
rammer for arbejdet?” 

Danmarksmestre i  
totalløsninger
Duba-B8 leverer totalløsninger, 
der kombinerer rådgivning, ind-
retningsforslag, møbler, trans-
port, færdig montering ude hos 
kunderne og efterfølgende ser-
vice.
Bo Mouritzen: »Arbejds-og mø-
deborde, opbevaring, kontor- og 
konferencestole, café- og lou-
ngemiljø. Duba-B8 leverer det 
hele – men med en klar holdning 
til kundernes profil og medar-
bejderes optimale behov. Vi har 
både de kendte og gamle danske 
møbelklassikere – og et stort 
udvalg af andre nye og elegante 
designmøbler, der produceres af 
Duba-B8 selv. Det giver et opti-
malt udgangspunkt for at finde 
frem til de helt rigtige løsninger 
til kunderne«. 
Men Duba-B8 tilbyder meget 
mere end møbler og en del af suc-
cesen skyldes, at virksomheden 
har specialiseret sig i langvarige 
partnerskaber med kunderne.
”Vi er også partner efter møb-
lerne er leveret”, siger Bo Mou-
ritzen. ”Og vi tilbyder en lang 
række serviceydelser, der er med 
til pleje den investering som en 

TEMA

Duba-B8 Odense
Svendborgvej 102

5260 Odense S
Tlf. 70 10 24 10

www.dubab8.com 
info@dubab8.com

Bo Mouritzen og Jan E. Rasmussen fra Duba-B8 har tilsammen mere end 40 
års erfaring som indretningsrådgivere for fynske virksomheder.

Jorgensen Engineering er en af de 
fynske virksomheder som har valgt 
en indretningsløsning leveret af 
Duba-B8 Odense.

Duba-B8 producerer selv en række kontormøbelserier. Her er det Define 
opbevaring, designet af Mads Odgård og MOLO stolen, designet af Norway Says.
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Design: 
Todd Brecher og 
Arne Jacobsen.

Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...

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

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

Ryslinge Krukke Marked – Danmarks største krukkemarked
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi byder på en kombination af flotte krukker, gode priser og god service. Ryslinge Krukke Marked er bl.a.: · Et stort udvalg af krukker,  
potter og smedejernsborde/stole · Gode råd og ideer til anvendelse og pleje af produkterne · Et lager af produkter, der giver mulighed for at 

købe flere eksemplarer af den samme krukke. Velkommen til en inspirerende og helt »ukrukket« oplevelse.

Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge · Tlf. 6267 2255 · åbent mandag-fredag kl. 10.00-17.00 · weekend og helligdage kl. 10.00-16.00

Terracotta krukker 
De klassiske krukker fra Toscana, de smukke lyse 
krukker fra Tunesien og de brune terracotta krukker 
fra Vietnam. Du finder dem alle hos os.

Mosaik borde
Vi kan igen tilbyde mosaikborde. Nu med bordpladen i 
enten marmor, skifer, glaseret m.m.
3 størrelser: 100 cm, 75 cm og 60 cm.

glaserede krukker
Sorte, hvide, grå, røde, grønne og blå.
Vi har glaserede krukker i alle farver og størrelser.

Mexikanske lerpejse
De ægte mexikanske lerpejse er igen på lager.
3 størrelser: 145 cm, 115 cm og 85 cm.

Store vandkrukker
Sandblæste krukker og krukker med helt nye og 
spændende glasur.
Dem kan du også finde hos os.

Vi har et meget stort udvalg i de lyse middelhavs-
krukker. De er både frostsikre og vandafvisende, så 
de ændrer ikke udseende.
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Flotte gulve i 15 år

NMP frie. Dermed indeholder 
de ikke det potentielt sundheds-
skadelige organiske opløsnings-
middel N-methylpyrrolidon, der 
anvendes i eksempelvis vandba-
seret lak.

Med en baggrund som 
udlært tømrer, og tidli-
gere job som gulvsliber, 
åbnede Finn Eg Christen-
sen firmaet Eg’s Gulvaf-
høvling i april 1997.

EG’s Gulvafhøvling har lige si-
den markeret sig som fynsk eks-
pert, når det gælder renovering 
og vedligeholdelse af gulve hos 
både erhvervs- og privatkunder. 
Dermed bidrager Eg’s Gulvaf-
høvling blandt andet til et flot 

indtryk og et behageligt arbejds-
miljø hos fynske virksomheder.

Helt nyt liv
Finn Eg Christensen: »EG’s 
Gulv afhøvling servicerer pri-
mært kunder på Fyn og øerne i 
det sydfynske øhav. Vi udfører 
blandt andet opgaver som slib-
ning af slidte gulve samt tilhø-
rende efterbehandling, herunder 
behandling med olie og lys eller 
mat lak på miljøvenlig vandbasis. 
En samlet behandling der giver 
gulvene et helt nyt liv, så de frem-
står som nye«.

Høj håndværksmæssig stan-
dart, inklusive løbende efterud-
dannelse, førsteklasses værktøj 
og materialer betyder, at EG’s 
Gulvafhøvling leverer en flot 
håndværksmæssig udførelse, der 
også tåler dagens lys.

Mange anbefalinger
Det vidner et langvarigt samar-
bejde med mange faste kunder, 
herunder boligforeninger, kom-
muner og eksempelvis Odense 
Universitetshospital, om.
Eg’s Gulvafhøvling benytter sig 
som nævnt konsekvent af kvali-
tetsmaterialer, herunder af lak-
ker fra Scandinova, Danmarks 
største og mest komplette gulv-
grossist. 
Både Bona Grundlak og Bona 
Toplak opfylder en lang række 
krav til blandt andet udseende, 
slidstyrke og økonomi.
Desuden er alle grund- og toplak-
ker, undtagen den oliebaserede 
Prime Deep, vandbaserede og 

Egs Gulvafhøvling · Christiansgade 116 · 5000 Odense C · Tlf. 66 17 83 01 / 40 79 04 64 · egsgulve@galnet.dk
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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 vort nye MONTANA-Showroom i kreative 
opstillinger og alle de nye farver

– løsninger til bedre kontormiljøer...

v/aut. VVS-installatør Thomas Blichfeldt

· VVS
· Solceller
· Jordvarme
· Totalentreprise

Mobil 61 69 89 83
www.blichfeldtvvs.dk

GARANTI

Træk din 
håndværker

fra i skat

Kerteminde: Gedskovvej 2, 5300 Kerteminde 
langesKov: Falkevænget 1, 5550 Langeskov

tlf. 61 69 89 83
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Hos TopKlar er ingen 
opgave for stor

Vi har mange års erfaring med vask og klargøring af:
Biler, Både, Campingvogne, Autocampere, 
Varevogne og Lastbiler

Vi har højt til loftet også rent fysisk, i vores vaske og klargørings 
hal og er klar på, at tage fat i din opgave, stor som lille

www.topklar.dk
Holkebjergvej 140 
5250 Odense SV
Tlf. 20 57 06 41
info@topklar.dk

Jens Kjærgaards Smede- og Maskinværksted
Værkstedsvej 4 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 08 82

www.smeden-middelfart.dk · smeden-middelfart@mail.tele.dk

Designstål og 
skræddersyede løsninger

TEMA

Lunt velvære, lav varmeregning
energiformer. Samtidig kan vi 
yde alle former for større og min-
dre serviceopgaver indenfor blik-
kenslager- og VVS-faget.

Lyder det, som noget, Du kan få 
glæde af, så kontakt Dansk VVS 
Teknik

Dansk VVS Teknik ApS 
er totalleverandør og 
specialist i energirigtige 
løsninger, der typisk 
skærer 50 procent af 
varmeregningen

Er du optaget af at spare på din 

varmeregning − og gøre det på 
en moderne, fremtidssikret og 
intelligent måde?

Dansk VVS Teknik er eksperter 
i intelligente totalløsninger og 
har stor og mangeårig ekspertise 
i arbejdet med de nyeste miljø-
venlige og økonomisk favorable 
energiformer.  

Mulighederne tilpasses i såvel 
helt nye som ældre virksomhe-
der, udlejnings- ejendomme og 
private boliger landet over.

Dansk VVS Teknik er leve-
ringsdygtig i det nyeste indenfor 
jordvarmeanlæg med højintel-
ligente varmepumper til såvel  
passivhuse som huse med andre 

Dansk VVS Teknik ApS · Stenløse Bygade 5 · 5260 Odense S · Tlf. 70 707 708
www.danskvvsteknik.dk · info@danskvvsteknik.dk

GODT ARBEJDE TIL EN STÆRK PRIS

Malermester Jens Corfitz Andersen
Alt i malerarbejde udføres.
Slettensvej 89, 5270 Odense N. Tlf 66186141 www. jenscorfitz.dk

Få glæde af vores mange års erfaring indenfor malerbranchen.
Vi lytter til vores kunder, og opfylder alle krav der måtte være,
også selv om det er ferie eller weekend.

Vi er altid til rådighed med gode råd og professionel vejledning.
Kom ind og få en kop friskbrygget kaffe og få samtidig inspiration
til en totalløsning, med både tapet, tæpper, sengetæpper, lamper,
puder og meget andet brugskunst...

Kik ind og
se de mange flotte
gaveideer fra

Tine K

GODT KVALITETSARBEJDE TIL STÆRK PRIS
Alt i maling,
tapet og

træbeskyttelse

Malermester Jens tz Andersen
Alt i malerarbejde udføres.
Slettensvej 89, 5270 Odense N. Tlf 66186141 www. tz.dk

Få glæde af vores mange års erfaring indenfor malerbranchen.
Vi lytter til vores kunder, og opfylder alle krav der måtte være,
også selv om det er ferie eller weekend.

Vi er altid til rådighed med gode råd og professionel vejledning.
Kom ind og få en kop friskbrygget kaffe og få samtidig inspiration
til en totalløsning, med både tapet, tæpper, sengetæpper, lamper,
puder og meget andet brugskunst...

Kik ind og
se de mange otte

gaveideer fra
Tine K

GODT KVALITETSARBEJDE TIL STÆRK PRIS
Alt i maling,

tapet og
træbeskyttelse
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KAREN RAsMussENs RENGøRING A/s
Karen Rasmussens 
Rengøring grundlagdes i 
1990 og har i 22 år været 
med til at holde hele 
Fyn og trekantsområdet 
rent. 

Firmaet har stor erfaring inden-
for sit speciale og er medlem af 
Servicebranchens Arbejdsgiver-
forening. ”Vi servicerer såvel 
privatkunder som virksomheder, 
men hovedparten af vores kun-
degrundlag udgøres af erhvervs-
drivende indenfor produktion, 
kontor, værksted, liberale er-
hverv og detailhandel”, fortæl-
ler salgs og økonomiansvarlig 
Per Gregersen. ”I dagligdagen 
benytter vi os fortrinsvist af mil-
jøvenlige rengøringsmetoder og 
midler – den nyeste mikrofiber-
teknologi og svanemærkede pro-
dukter, udtaler drift ansvarlig 
Ruth Christiansen.

Almindelig rengøring af 
kontorer, institutioner, 
butikker, fabrikker m.m.

– Trappevask
– Vinduespolering
– Håndværker rengøring og 
 byggeplads service
– Rengøring/rydning af boliger 
 efter udflytning samt dødsbo
– Hovedrengørings opgaver
– Opskuring og evt. 
 efterbehandling af gulve
– Tæpperens
– Hjemmeservice
– Afløsning når din egen 
 assistent har ferie

Har du andre opgaver – ser vi 
også gerne på dem.

Har du behov for en partner til 
at tage ansvaret for dine rengø-
ringsopgaver, står vi med glæde 
til rådighed med et uforpligtende 
oplæg til løsning af netop dine 
opgaver.

Østre Stationsvej 44 · 5000 Odense C · Tlf. 66 13 39 35 · Mobil 21 20 22 89 · karenrasmussen@io.dk · www.odense-rengoering.dk
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VANVITTIGE
PRISER

FÅ Kr. 10.000 KONTANT
VED KØB AF DEVELOP +220

KONTAKT OS FOR ET TIlbud dER PASSER TIl dIT bEhOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

develop +220

• Perfekt print kvalitet
• 70 scan pr. Minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. Minut
• 3 kassetter, 1.100 ark
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk.

Tilbehør:
• Kassette bank 2 x 500
• Sortering med hæftning
• Brochure efterbehandler

...i såvel nye som brugte maskiner og møbler.
Med 6 års nygaranti.

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

A/S

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

Landsdækkende 
service
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