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Hvem ser efter jeres varme- og vandanlæg

VVS-Firmaet Th. Jensen A/S kan nu tilbyde at overvåge jeres vand- og 
varmeanlæg 24 timer i døgnet.

Vi har adskillige gange oplevet at når vi havde afleveret et nyt byggeri med avanceret 
varmeautomatik så var der ingen til at overtage tilsynet med automatikken. 
Førhen var der altid en maskinmester/ pedel / vicevært som dagligt holdt øje med 
anlæggene, men efterhånden så er disse funktioner sparet væk.

Selvom varmeautomatikken er særdeles avanceret så skal den til stadighed over-
våges, og det kan WS-Firmaet Th. Jensen nu tilbyde. Ved hjælp af internet og 
CTS-styring kan vi nu centralt holde øje med vores kunders varme og vandanlæg. 
Vi kan hele tiden optimere varmeanlægget så det kører driftmæssigt billigst muligt. 
Ligeledes vil vi øjeblikkeligt opdage hvis en motorventil er defekt og dermed forhin-
dre øgede varmeudgifter.

Opstår der en akut fejl påtager vi os naturligvis at sørge for at fejlen bliver udbedret 
hurtigst muligt.

Vi kan tilbyde at fremsende månedlige rapporter om forbrug af vand og varme, ord-
ningen kan også udvides til sænkning af temperatur i de enkelte rum ved arbejds-
tidsophør og i weekender/ferier.

Såfremt man ønsker at fremstå som en grøn virksomhed, kan vi dokumentere at 
virksomheden har minimeret sit CO2 udslip.

Vores målgruppe er: Erhvervsejendomme, boligforeninger, private udlejningsejen-
domme og offentlige bygninger.

th.
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th.
jensen a/s

vvs firmaet

Petersmindevej 14 .  5000 Odense C .  Tlf. 66 11 31 70 .  www.th-dk.dk

??
?

VVS-FirmAet tH. JenSen A/S Side 18

tommerup erhvervspark Side 3

Region Syd

FOcuS på Odense

Bilplejegruppen A/S
Side 4-5

Middelfart Sparekasse Odense
Side 15



Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 29 42 73 92

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Telefon: 62 22 13 14

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Claus Warncke
Journalist
Mobil: 20 33 82 73

Ane Kirstine Jensen
Grafiker
Mobil: 40 16 28 15

Distribution:
Post Danmark

Uden forudgående aftale 
er erhvervsmæssig 
affotografering af magasinets  
tekst og annoncer ikke tilladt.

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
ReklameTryk 

Oplag:
22.000-32.000 eksemplarer

Region Syd

Odense Logistik Center 
 Side 14

OK Gulve 
 Side 9

Skibhus Rengøring &
Vinduespolering Side 12

Magnus Truelsen & Buch 
 Side 25

BH Vinduer & døre 
 Side 22

KE Ventilationsservice 
 Side 35

Vangsgård Brolægning
Stigevej 291 · 5270 Odense N
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www.vabro.dk

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
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Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 3l · mail@flexbolig.dk

www.flexbolig.dk

Gode villaer
til fornuftige priser

Flexbolig bygger parcelhuse overalt
på Fyn og øerne.

Aftal et uforpligtende
møde om en hussnak på

tlf. 70 22 70 31

- vi kommer gerne til jer

Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 3l · mail@flexbolig.dk

www.flexbolig.dk

Gode villaer
til fornuftige priser

Flexbolig bygger parcelhuse overalt
på Fyn og øerne.

Aftal et uforpligtende
møde om en hussnak på

tlf. 70 22 70 31

- vi kommer gerne til jer

Klokkestøbervej 27 l 5230  Odense M
aha@ahaservice.dk l www.ahaservice.dk

l  Salg af nye hvidevarer

l  Alle mærker repareres

l  Salg af reservedele 

l  også til private 

Tlf. 66 15 75 11

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
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Kernekompetencer  
får frit løb

Board lærred, projektor samt 
internetadgang.  

Book et mødelokale

Parkens lejere kan dagligt 
bestille de enkelte lokaler til 
personale-, planlægnings- og 
forretningsmøder eller fro-
kost, eventuelt med eksterne 
gæster. Virksomheder udenfor 
erhvervsparken kan tilsvaren-
de bryde de daglige rutiner og 
rammer ved at booke parkens 
møderum og gæstekantine.
– Målet er, at nye lejere øger 
produktiviteten med vores 
optimale rammer for nye sy-
nergier og netværk, der føl-
ger med nøglerne til parken, 
fortsætter projektkoordinator 
Gitte Jensen, Tommerup Er-
hvervspark.

Kontor, produktion m.m.

Erhvervsparken rummer både 
indbydende kontorer, lager og 
produktionslejemål. Konto-
rerne kan overtages møblerede 
med indlagte telefonlinjer og 
netværksforbindelser. Alle lo-
kaler ligger centralt med let ad-
gang til alle servicefaciliteter.
Lokalerne til lager og produk-
tion har gode tilkørselsforhold 
for lastbiler. Udover service-
områderne er der også adgang 
til fælles omklædnings– og ba-
defaciliteter.

Tep-plus

Med TEP-PLUS tilbydes par-
kens lejere endnu flere fordele, 
nemlig mulighed for køb af at-
traktive byggegrunde i natur-
skønne omgivelser, vuggestue- 
eller børnehaveplads tæt på 
hjem eller arbejdsplads og ad-
gang til motion hos Fin Form.

 

Tæt på Odense, motorvej E20, 
få minutters gang til tog i time-
drift og børnepasning, tilbyder 
Tommerup Erhvervspark at-
traktive netværk og erhvervs-
lejemål til små og mellemstore 
virksomheder. 

Første base eller

Tommerup Erhvervspark er 
dermed et stærkt bud på 
iværksætterens første base. 
Eller den nye fynske afdeling 
for virksomheder med afsæt 
fra andre landsdele - eller den 
mellemstore virksomhed der 
søger vitaminrige rammer til 
videre udvikling.
– Erhvervsparken har et unikt 
lejerkoncept, da lejere får alle 
former for tilhørende service 
med i lejemålet. Det betyder, 
at nye virksomheder kan kon-
centrere sig fuldt ud om deres 
kernekompetencer og udvik-
ling, forklarer projektkoordi-
nator Gitte Jensen, Tomme-
rup Erhvervspark.

Kantine godt eksempel

Et godt eksempel erhvervspar-
kens synergier på de praktiske 
rammer er erhvervsparkens 
kantine, der dagligt serverer 
sund og velsmagende energi til 
parkens lejere og deres forret-
ningsforbindelser. Kantinen dri-
ves af en selvstændig aktør, der 
samtidigt tilkøber opgaver som 
regnskab og markedsføring, der 
udføres af erhvervsparken.
Reception samt attraktive 
møde- og kursusfaciliteter er 
andre eksempler på gode prak-
tiske rammer, der er på plads, 
når lejerne flytter ind. Tre 
mødelokaler med plads til 10 
til 80 personer har alle White 

Tommerup Erhvervspark A/S · Østerbro 4 · 5690 Tommerup
Tlf. 63 40 13 30 · info@tommeruperhvervspark.dk · www.tommeruperhvervspark.dk

Tommerup Erhvervsparks unikke lejerkoncept giver virksomheder plads  
til fuld fokus på deres væsentligste kvaliteter og udvikling

Fagligt netværk i hverdagen

Kantinen er virksomhedernes 
samlingspunkt 

Erhvervsparken huser i øjeblikket 15 virksomheder

Naturskønne byggegrunde med gevinst for hele familien

Daginstitutionen 
»Kilden« – en del af TEP-Plus
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Bilplejegruppen A/S 

ridsefrit. I den kommende tid 
bliver der travlhed i bilvasken, 
idet en perfekt afslutning på 
en vinterforberedende overfla-
debehandling og lakkonserve-
ring er en skånsom vask.«

Indvendig behandling

»Imprægnering af bilens 
stofsæder fungerer som et 
usynligt betræk, der bevarer 
sædernes blødhed og smuds-
afvisende egenskaber. Med 
vores tekstilimprægnering ind-
kapsles fibrene på en måde, 
så snavs og spild ikke kan 
gennemtrænge stoffets over-
flade, der samtidigt bliver let 
at tørre af. Ved imprægnering 
af lædersæder vaskes betræk-
ket først med et mildt rengø-
ringsmiddel. Når skindet er 
tørt, behandler vi det med en 
speciel læderkonservator, der 
både imprægnerer overfladen 
og styrker dens naturlige mod-
standskraft over for revner. Im-
prægneringen af stof og læder 
i kabinen eliminerer de fleste 
kilder til bakteriedannelse, gi-
ver en frisk duft og sikrer en 
nem vedligeholdelse af bilens 

De tidligere Ziebart 
Tidycar forretninger 
på Fyn har netop  
skiftet navn til 
Bilpleje gruppen. 
Samtidigt markerer 
den nyligt omdøbte 
bilplejekæde sig med 
en styrket profil som 
autoriseret forhandler 
af de populære  
DITEc-produkter  

»Forretningernes navneforan-
dring fra Ziebart TidyCar til 
Bilplejegruppen A/S betyder på 
ingen måde, at kunderne nu må 
gå andre steder hen for at finde 
de bedste tilbud på bilplejeom-
rådet – tværtimod«, fortæller 
daglig leder Finn Rasmussen. 
»Med vores nye status som 
autoriseret DITEC-forhandler 
er vi leveringsdygtige i alt det 

bedste, når det gælder mo-
derne effektiv bilpleje. Vores 
kendte bilplejecentre i Oden-
se og Svendborg har samme 
adresser som før navneskiftet, 
ligesom kunderne modtages af 
det samme dygtige og service-
mindede personale.« 

Alsidig bilpleje

»Herhjemme anbefales DI-
TEC-produkterne, der adskil-
lige gange har vist deres styrke 
i internationale tests, blandt 
andet af FDM og JP’s Motor-
redaktion. Hele vores profes-
sionelle medarbejderstab har 
været på efteruddannelse i 
korrekt håndværksmæssig brug 
af DITEC-produkterne og er 
i fuld gang med at udøve de 
nyerhvervede færdigheder. 
Parallelt hermed videreføres 
alle vores kendte og popu-
lære services. Vi spænder lige 
fra total klargøring af nye og 
brugte biler til enkeltstående 
ydelser som vask, indvendig 
rengøring, lakkonservering, 

smart repair af sæder og inte-
riør samt udbedring af mindre 
skader som buler og ridser – 
nu også på fælge.« 

Lakkonservering

»Vintersæsonen nærmer sig, 
og det betyder at bilens mod-
standsdygtighed overfor ude-
fra kommende påvirkninger 
i form af sne, salt og grus vil 
blive udfordret. Her er det en 
god ide med en DITEC lakkon-
servering, der er den bedste 
beskyttelse, man kan få. Med 
en DITEC behandling bevares 
lakken i mange år, og dens re-
sistens overfor ydre påvirknin-
ger øges. Udsættes lakken for 
salt eller tjærestænk, kan de 
affedtes, uden behandlingens 
effekt går tabt. DITEC inde-
holder ingen silikone. Derfor 
tåler overfladen maling, lige-
som den i dagligdagen er let at 
vaske og holde ren.« 

Smart Repair

»En fast rutine omkring lak-
konservering er, at vi under-
søger køretøjet grundigt og 
gør kunden opmærksom på 
eventuelle ridser i karrosseri 
og lak, inden arbejdet påbe-
gyndes. Med vores Smart Re-
pair service på Odensevej har 
vi kapacitet til at reparere 
disse småskader, og parallelt 
hermed har vi udbedring af 
mindre forsikringsskader på 
programmet. Ved hjælp af en 
speciel opretningsteknik fjer-
nes sporene 100% – for eksem-
pel efter de parkeringsskader, 
man uvægerligt pådrager sig 
og som vittige fynboer har 
døbt BILKA-buler. Vores pro-
fessionelle autolakerers store 
kompetence sætter prikken 
over i’et, og sikrer kunden et 
optimalt resultat. Som noget 
helt nyt tilbyder vi også repa-
ration af fælge efter stenslag, 
påkørsel af kantstene m.m.« 

Skånsom vask 

»En anden populær facilitet i 
vores afdeling på Odensevej er 
en avanceret bilvaskemaskine 
af mærket Kärcher. Maski-
nens specialudviklede børste-
system garanterer vores kun-
der et resultat, der er 100% 
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Bilplejegruppen A/S 
 

Middelfartvej 50 
5200 Odense V 
Tlf. 66 12 27 00 
Odensevej 101
5260 Odense S 
Tlf. 66 12 27 00 

Grønnemosevej 10 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 01 01

 
Åbningstider  

for stationerne:
Mandag -Torsdag:  

8.00-16.15 
Fredag: 8.00-14.30

Åbningstider for vaskehal  
på Odensevej:

Mandag-Fredag:  
7.30-17.30 

Lørdag: 10.00-13.00 
Søndag: 11.00-16.00

www.bilplejegruppen.dk

interiør. Efter imprægnering 
kan langt de fleste pletter let 
fjernes med en fugtig klud.«

Glasbehandling

»Med Glastec opnår kunden en 
unik beskyttelse af bilens vin-
duer. Ruderne bliver tættere og 
lettere at renholde, idet udefra 
kommende påvirkninger i form 
af sne, døde insekter og støv 
får sværere ved fæste sig på 
glasset. Det giver væsentligt 
forbedret udsyn og reducerer 
samtidigt mængden af distra-
herende genskin ved nattekør-
sel. En række amerikanske 
tests har påvist, at reaktions-
tiden ved kørsel i regn falder 
med 25%, hvis forruden er be-
handlet med Glastec. Produk-
tet indgår i en form for kemisk 
symbiose med glasset og har en 
meget lang holdbarhed.«

Solfilm

»Bilplejegruppen fører et stort 
udvalg af 3M solfilm i forskelli-

ge nuancer. De lyseste af disse 
er tæt på at være helt gennem-
sigtige, men stopper alligevel 
50% af solens stråling. De mør-
kere solfilm stopper helt op til 
80%. Med 3M solfilm opnår 
man et behageligt indeklima i 
en kabine, hvis interiør ikke er 
i umiddelbar fare for at falme. 
Derudover yder produkterne 
fremragende beskyttelse mod 
alvorlige gener som varme og 
skadelig ultraviolet bestråling, 
der nedsættes med hele 98%.«

Aircon behandling

»Som noget nyt kan Bilpleje-
gruppen nu tilbyde rengøring 
og desinfektion af alle typer 
aircondition og klima-anlæg 
på markedet. Ved hjælp af en 
række specialudviklede værk-
tøjer rengør vores dygtige tek-
nikere anlæggenes dysser og 
kanaler. Herved elimineres 
bakterier, svampe og andre 
skadelige mikroorganismer, 
ligesom pollen, fugt og spor 

efter nikotin fjernes effektivt. 
På den måde nedsættes risiko-
en for allergiske reaktioner, og 
kunden får ren luft i kabinen 
og forøget køreglæde.«  

Kundevenlige  
serviceaftaler

»Flere og flere vælger at bruge 
os i forbindelse med køb af ny 
bil og dermed opnå garanti på 
lak og interiør i op til 10 år. 
Mange private kunder bruger 
os i forbindelse med den halv-
årlige opdatering af familiebi-
lens plejetilstand, ligesom de 
gør brug af vores ekspertise, 
når det gælder lakkonserve-
ring samt ud- og indvendig 
istandsættelse af brugte biler. 
Vi kan tilbyde en række for-
skellige serviceaftaler. Typisk 
vil vi en eller to gange om året 
indkalde kundens bil til en 
opfriskende behandling, hvor 
de forskellige plejeprocesser 
opdateres – og dét til en fordel-
agtig pris.« 
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AV-HuSET A/S

leveret skærme med teleslyn-
ge til alle Odense Kommunes 
plejecentre og bl.a. Syddansk 
Universitet og Syddansk Er-
hvervsskole har fået interak-
tive tavler. Syddansk Univer-
sitet har endvidere fået leveret 
touchskærme, videokonference 
og infostandere. Til Krifa’s nye 
domicil og Patienthotellet på 
OUH har vi for nyligt stået for 
leverancen af samtlige av-facili-
teter til alle mødelokaler, og på 
udlejningsfronten servicerer vi 
blandt andet TV2 og Hotel HC 
Andersen. Vi beskæftiger i alt 
30 funktionærer, heraf syv i 
Odense, samt syv faste freelan-
cere indenfor udlejning og mon-
tage. Hele dette professionelle 
team af rådgivere og teknikere 
er under løbende uddannelse, 
og hermed er vores kunder 
sikret tidssvarende og innova-
tive løsninger. AV-Huset har 
kompetencen og ressourcerne 
til at løfte alle rådgivnings- og 
serviceopgaver indenfor vores 
store speciale«, slutter Jens 
Ravn.

»I en højteknologisk branche, 
hvis eneste faste fikspunkt 
er, kontinuerlig udvikling og 
forandring, er AV-Huset på 
baggrund af godt og vel 20 
års virke, at betragte som en 
ældre virksomhed«, smiler ad-
ministrerende direktør Jens 
Ravn. »Gennem alle årene 
har vi kørt med sorte tal på 
bundlinjen, og det er vi som 
rendyrket AV-virksomhed ret 
stolte over. Indenfor vores pri-
mære områder, billede, lyd og 
lys, leverer vi professionelle 
løsninger af enhver art til en 
bredt funderet kundekreds 
bestående af offentlige institu-
tioner og erhvervskunder over 
hele Danmark.« 

Totalløsninger til møder 
og konferencer

»Et stort speciale er projekte-
ring, salg og implementering 
af totalløsninger til møde- og 
konferencerum – herunder by 
og regions sale. En totalløs-
ning omfatter alt fra mikro-
fonanlæg, kameraer, skærme 
og klassisk AV-udstyr til 
streamingsudstyr og  mørk-
lægning. Vi har leveret total-
løsninger – blandt andet til 
rådhusene i Næstved, Ros-
kilde, Sønderborg og på Frede-
riksberg og til flere af landets 
Regioner samt en lang række 

af retssale og virksomheder 
over hele landet. Udover det 
rent fysiske udstyr står AV-
Husets teknikere for den kom-
plette installation og program-
mering af udstyret.«

Specialdesignede  
faciliteter 

»Med til totalløsningerne hører 
også diverse specialdesignede 
faciliteter, som udvikles af os 
og produceres efter vores an-
visninger af eksterne leveran-
dører som smede- og snedker-
firmaer. Det kan for eksempel 
være borde, der på en visuelt 
flot, fleksibel og brugervenlig 
måde integrerer skærme, ta-
staturer og mikrofoner i deres 
design. Vi tilpasser produkter-
ne til kundens fysiske miljø og 
de specielle behov, der gør sig 
gældende her og sætter en ære 
i at kunne imødekomme kun-
dens ønsker og behov omkring 
customized design – også når 
det kræver nytænkning.« 

Fra skærmdesign  
til brugerkurser

»Til det nyåbnede Tivoli Hotel 
og Congress Center, der er teg-
net af arkitekt Kim Utzon, har 
vi designet samtlige info og 
computerskærme, der frem-
står i 6 mm sort hærdet glas 
med Tivoli logo. Enhederne er 

produceret af Arthur Holm i 
Spanien efter vores anvisnin-
ger. Også når det gælder de 
elegante væg og pylonskærme, 
er vores design 100% customi-
zed, mens den bagvedliggende 
teknologi baserer sig på eksi-
sterende kvalitetsprodukter. 
Til udendørs brug har vi leve-
ret to stk. 22 m2 LED skærme. 
Derudover står vi for informa-
tionssoftware plus ekstra soft-
ware til integration med ho-
tellets bookingsystem. Vi har 
forestået den fulde installation 
fra kabeltræk til montering af 
enheder. Det samme gør sig 
gældende på alle hotellets 420 
værelser, hvor der også hænger 
skærme leveret af AV-Huset. 
Totalleverancen gør det nemt 
og enkelt for kunden, der kun 
skal henvende sig et sted for at 
få opfølgning, fuld service og 
opdateret info.«             

Tidssvarende  
og innovative løsninger

»AV-Huset i Odense servicerer 
kunder fra hele øen plus Tre-
kantsområdet. Vi har netop 

AV-HuSET A/S
Ørbækvej 268 c · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 12 27 30
info@av-huset.dk · www.av-huset.dk

Det landsdækkende firma med hovedsæde i Næstved og en afdeling i Odense blev grundlagt  
den 1. august 1990. På basis af husets vidtspændende kompetencer og store knowhow kan det 
tilbyde en bred vifte af professionelle AV-løsninger
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Byggebranchen trængte til et frisk pust

Med en start i 2007 

er 3D Contractor et godt 

eksempel på, at det kræver 

noget helt specielt at starte 

forretning i krisetider. 

Timingen kunne næsten ikke 

blive ringere, da Claus Kloster, 

Karsten Berg og Claus Haugaard 

grundlagde 3D Contractor i 2007. 

Byggebranchen stod foran et dyk af 

historiske dimensioner, men alligevel 

lykkedes det den unge virksomhed 

at komme mere end helskindet ud 

på den anden side. Spørgsmålet er 

– hvordan?

Husker kundens synsvinkel

- Vi havde alle 3 været i bygge-

branchen længe nok til at vide, 

hvorfor den til tider har et lidt blakket 

ry. Og det ville vi gøre noget ved! Vi 

ville være det friske pust, branchen 

trængte til, lyder forklaringen fra 

Claus Kloster.

For hvem har ikke prøvet at hyre 

en håndværker, der ikke kommer til 

tiden? Eller hvor enhver lille ændring 

i opgaven udløser både bøvl og en 

ekstra faktura?

- Det kan vi ikke holde til som virk-

somhed. Derfor har vi lagt en anden 

stil, hvor vi altid ser sagen fra kun-

dens side. Så vi holder, hvad vi lover. 

Vi lytter, og vi handler hurtigt. Hvis

noget akut kommer i vejen, giver

vi besked. Og vi passer på kundens 

penge, som var det vores egne, 

siger han. 

Går på to ben

3D Contractor henvender sig til det 

professionelle marked, og en anden 

forklaring på succesen finder man i, 

at virksomheden både tager sig af 

entrepriser og løbende service.

- Vi håndterer større totalentrepriser, 

men måske ikke helt som alle andre. 

Blandt andet går vi ind som bygher-

rens vagthund i projektet. Der kan 

være ganske gode penge at hente 

ved lige at dreje et projekt en kvart 

omgang, forklarer Claus Kloster.

En lige så vigtig del af 3D Contrac-

tor er, at virksomheden tilbyder 

løbende service til blandt andet 

boligforeninger.

- Der er ikke noget, der er for

småt til os. Er der røget 4

fliser på et badeværelse,

kommer vi – og vi sender

samme mand, som var ude

sidste gang. Det giver en god kon-

tinuitet i samarbejdet, så kunderne 

er trygge. Og igen – det er altså 

kundens mening, der tæller.

Virksomhedens tredje

dimension er økonomi

og administration, som

også tager sig af de

lovpligtige forsikringer,

garantier og arbejds-

miljø.

Kompromisløs kvalitet

Helt problemfrit er krisen dog ikke 

gået hen over 3D Contractor.

- Lige nu er konkurrencen rigtig hård, 

fordi mange i branchen er bagud 

økonomisk. Men nogle gange må vi 

bare melde pas, hvis prisen bliver for 

presset. Der bliver simpelthen ikke 

tid i opgaverne til at følge op, rette 

til, lytte til kunderne og gøre tingene 

ordentligt. Og på de betingelser kan 

vi ikke levere den vare, vi gerne vil 

stå for, forklarer Claus Kloster.

3D Contractor har i dag 42 ansatte 

og en omsætning omkring de

60 mio. kroner.

Teknikvej 40

5260 Odense S

+45 70 23 87 03

kontakt@3dcontractor.dk

www.3dcontractor.dk
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»OK Gulve & Gardiner grund-
lagdes i 1925 og har haft til 
huse på her Blangstedgårds-
vej siden 1967«, fortæller 
Tom Petersen. »I dag er vi 20 
montører og 10 sælgere og bu-
tiksansatte. I kraft af vores 
konstant opdaterede produkt-
kendskab og store erfaring 
kan vi rådgive såvel private 
som erhvervskunder om hele 
det vidtspændende produkt-
sortimentsforskellige egenska-
ber. Vi har svar på langt de fle-
ste spørgsmål – fra slidstyrke, 
rengøring og vedligeholdelse 
til indeklima og allergi. 

Vores fornemste opgave er at 
hjælpe kunderne, så de får de 
allerbedste gulv- og gardinløs-
ninger.«  

Fliser og klinker på  
fremmarch

»En populær artikel netop nu 
er flise og klinkegulve, der 
har bredt sig fra badeværelser 
og køkkener til i dag at være 

den førende gulvløsning over 
hele boligen. Vi har et bredt 
og spændende sortiment og fø-
rer udelukkende flise og klin-
kegulve med høj slidstyrke. 
Klinkegulve er stærkere end 
trægulve, idet materialet har 
en lukket overflade, der gør 
rengøring og vedligeholdelse 
enkel og prisbillig i modsæt-
ning til trægulve.« 

Linoleum og trægulve  

»Vi har mere end 50 års erfa-
ring med linoleumsgulve og 
fører en lang række flotte og 
spændende løsninger. Lino-
leum er et utroligt populært 

og slidstærkt materiale, der 
både er billigt at montere og 
vedligeholde. Også når det 
gælder trægulve, har vi alt. I 
erhvervssammenhæng er faste 
parketgulve meget efterspurg-
te. Vi er leveringsdygtige i alle 
former for finish og kan tilby-
de utroligt mange muligheder, 
når det gælder vedligeholdelse 
og efterbehandling.«

Teaktræsgulve

»Ok gulve har egen import af 
trægulve fra Indonesien. Gul-
vene anvendes hovedsageligt i 
områder som mødelokaler og 
kontorer. Det er også blevet in 

at anvende teak i private hjem og 
specielt i badeværelser. Teak har 
en meget stor modstandsdyg-
tighed overfor vandpåvirkning. 
Teaktræsgulve fra OK Gulve er 
meget prisbillige, og vi varetager 
både levering og montage af de 
specielle skibsgulve med gum-
mifuger.« 

Flotte tæpper  
og kompetent rådgivning

»På tæppefronten er det dansk 
producerede kvalitetsbrand Ege 
Tæpper vores primære mærke 
både indenfor erhverv og detail. 
Vi fører et bredt udvalg af Ege 
Tæpper og ægte tæpper til hele 
boligen. I erhvervssammenhæng 
går trenden i retning af flere 
tæpper i kontorer og admini-
strationsafsnit. Vi fører en lang 
række visuelt flotte og slidstær-
ke tæppeløsninger. Derudover er 
vi leveringsdygtige i kompetent 
rådgivning omkring certificerin-
ger og imødekommelse af krav 
til brandsikkerhed m.m.«

Indehaver Tom Petersen er tredje generation ved roret i familiefirmaet, der grundlagdes  
i 1925. Dets store og bredt funderede kundekreds omfatter både privatkunder, service og erhverv, 

der tegner sig for 75% af omsætningen

OK Gulve & Gardiner
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Dybderensning hvor alle  
begroninger renses og skylles væk. 1

Grunding som forsegler tagets  
overflade og forhindrer ny begroning.3
2 gange kvalitetsmaling som pynter 
på dit hus og holder i mange år.4

Effektiv afskylning og desinficering.2

Vi har mere end 20 års erfaring med både 
maling af tage og udskiftning af tagbelæg-
ninger. Brug os som rådgiver og få den 
løsning, der passer bedst til dit hus.  
 
Vi er medlem af BYG GARANTIORDNIN-
GEN, der sikrer dig 5 års skriftlig garanti 
på renoveringen. 

Hvis alger og mos er i færd med at nedbryde 
overfladen, skal der handles nu, hvis du vil 
undgå en udskiftning af hele tagbelægningen

Hos A-Z Tagteknik får dit tag den bedste behandling:
Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

Hvis dit tag trænger til hjælp...
...så har vi en redningsplan, der forlænger  
tagets levetid med 15 - 20 år
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AZ Tagteknik 
monterer tørvejr
AZ Tagteknik står derfor klar med råd og dåd, når vand et løber ind 
gennem nedslidte tagåbninger eller utætte vinduer og døre.

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

Gratis tageftersyn

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

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

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

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

BYG-Garanti

AZ Tagteknik er medlem af BYG GARAN-
TI- ORDNINGEN, der sikrer kunderne 
fem års skriftlig garanti på enhver renover-
ing af eternittag og 15 år på et nyt tag. 

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

En del fynske husejere  
finder for øjeblikket ud af, 

at deres tag, vinduer  
og døre  

ikke er i topform
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Ren service, klar fleksibilitet
Skibhus Rengøring & 
Vinduespolering gør 
rent hos erhverv og 
private via godkendelse 
hos Odense Kommune. 
Målet er praktisk 
bistand i alle fynske 
kommuner 

Nøgleordene hos Skibhus Ren-
gøring & Vinduespolering er 
service og fleksibilitet kombi-
neret med erfarne, effektive og 
professionelle medarbejdere, 
der leverer ren velvære hos er-
hverv og private.

Samme ansigter hver 
gang

– Vores stærkeste kort er dyg-
tige medarbejdere, der leverer 
god service med et smil. Og det 
er de samme medarbejdere, 
der kommer hver gang, fortæl-
ler Tommy Pedersen.

Sammen med Palle Henriksen 
åbnede han Skibhus Rengø-
ring & Vinduespolering i 2002 
med en fælles baggrund som 
kolleger og ansatte et andet 
sted i rengøringsbranchen. 
– Det var ønsket og idéen om, 
at vi faktisk kunne gøre det 
bedre selv, både på ledelse og 
rengøring, der fik os til at tage 
springet, forklarer Tommy Pe-
dersen videre.

30 pct. tilskud

Skibhus Rengøring & Vindu-
espolering beskæftiger i dag 
ti ansatte, der som nævnt er 
godkendt til at levere praktisk 
bistand til alle ældre borgere i 
Odense Kommune. 
I dag har pensionister mulig-
hed for at få 30 procent i stats-
tilskud til hjemmeservice, en 
populær ordning der giver mu-
lighed for at supplere kommu-
nens praktiske hjemmehjælp. 
Har man som pensionist brug 
for mere hjælp, end man er vi-

siteret til fra kommunen, kan 
der altså købes ekstra hjem-
meservice med 30 procent til-
skud fra Staten.

Liftopgaver

Vinduespolering tilbydes på 
kontrakt til erhvervskunder 
over hele Fyn. Vinduespud-
serne udfører også liftopgaver 
– eksempelvis ophængning af 
bannere eller rensning af tag-
render.

Skibhus Rengøring og Vinduespolering
Munkebjergvej 70 K, l. tv · 5230 Odense M

Tlf. 66 12 51 83 Mobil 26 82 51 83 · srv@c.dk · www.s-r-v.dk

KORUP VVS & BLIK

v/Jesper Jensen
AUTORISERET GAS- OG VANDMESTER

KALØRVEJ 100 · 5200 ODENSE V

Tlf. 65 94 26 38
Mobil 26 16 51 27

Vi udfører også totalrenovering af badeværelser

· Vand, varme og sanitet
· Skifer tagdækning
· Kobberarbejde
· Blikarbejde
· Udstilling

VVS
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OLIE OG
NATURGAS
SERVICE

r
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Anlægsgartnerfirmaet  
E. Stein Frandsen

efter jeg udformer projektteg-
ninger. Den grønne tråd i det 
hele er ønsket om, at slutre-
sultatet må blive en individu-
elt designet kvalitetsløsning i 
pagt med kundens ønske.«

Beskæring, fældning  
og snerydning

»Anlægsgartnere arbejder ikke 
kun i sommersæsonen. Vores 
arbejde strækker sig hele året 
rundt. Blandt de store akti-
viteter i efteråret er beplant-
ning, beskæring og fældning 
af træer. I vintermånederne 
løser vi en række snerydnings-
opgaver – både for privat- og 
erhvervskunder. Ring og hør 
nærmere.« 

»Blandt de meget synlige ud-
tryk for generationsskiftet er 
opførelsen af firmadomicilet, 
der stod færdigt i august 2009, 
og ikke mindst lanceringen 
af vores nye logo«, fortæller 
Susanne R. Frandsen. »Den 
grønne tråd er et stærkt, gen-
nemgående element i hele fir-
maets visuelle udtryk – lige fra 
visitkort, brevpapir og hjem-
meside til arbejdstøj, biler og 
maskiner.«   

Et alsidigt familiefirma

»Anlægsgartnerfirmaet E. 
Stein Frandsen er et alsidigt 
familiefirma. Mine forældre 
Erik og Inge Merete Frand-
sen, der startede firmaet i 
1971, medvirker stadig i drif-
ten, og det vil de forhåbentligt 
vedblive med i mange år. Erik 
varetager i dag en række min-
dre projekter, og Inge Merete 
holder styr på vores admini-
strative dimension. Min mand 
Jakob står i spidsen for en stor 

del af firmaets projekter og 
forestår herigennem løsningen 
af en lang række meget for-
skellige opgaver ude i marken. 
Mine egne funktioner rækker 
fra kundebesøg, tilbudsgiv-
ning, indkøb, udarbejdelse af 
havetegninger og planlægning 
af opgaver til arbejdsmæssig 
rollefordeling, tilsyn og opfølg-
ning.«  

Fra pleje  
til totalentrepriser 

»På basis af snart 40 år som 
professionel aktør i branchen 
løser Anlægsgartnerfirmaet E. 
Stein Frandsen en bred vifte af 
opgaver for en bredt funderet 
kreds af virksomheder, offent-
lige institutioner og private. 
På erhvervssiden servicerer vi 
en del boligforeninger, større 
virksomheder og landskabsar-
kitekter. Over hele linjen løser 
vi en række meget forskellige 
opgaver med udgangspunkt i 
pleje og vedligehold af haver 

og udenomsarealer – herun-
der beskæring og fældning af 
vanskeligt tilgængelige træer. 
I forbindelse med totalentre-
priser arbejder vi med alt fra 
indkørsler, belægningssten og 
trapper til hegn, mure, træer, 
græs og grønne planter af en-
hver slags.« 

Lapidarium og taghave

»Et anderledes speciale er 
pleje, vedligehold og anlægs-
arbejde på kirkegårde. For 
Refsvindinge Kirke har vi 
netop lagt sidste hånd på et 
lapidarium – en udstilling af 
kulturelt bevaringsværdige og 
meget flotte sten fra sløjfede 
gravsteder. I forbindelse med 
Ansgar Kirke i Odenses nye 
sognegård står vi for udarbej-
delsen af en taghave, og det er 
et både spændende og usæd-
vanligt projekt.« 

Vi designer ønskehaver

»På privatkundemarkedet er 
nyanlæg og totalrenovering af 
ældre haver store aktiviteter. 
Vi har kapacitet til at varetage 
hele processen fra ideoplæg og 
tegninger til den rent fysiske 
realisering af kundens ønske-
have. I tæt samarbejde med 
kunden udarbejdes et overord-
net koncept for haven, hvor-

Firmaet har nu generationsskiftet, så Susanne 
R. Frandsen sammen med sin mand Jakob  
Sørensen står i spidsen for anlægsvirksom-
heden, der løser opgaver på hele Fyn og  
beskæftiger 14 gartnere, arbejdsmænd og elever  

Anlægsgartnerfirmaet E. Stein Frandsen · Rugårdsvej 406 · 5210 Odense NV
Tlf. 65 94 37 50 · Mobil 28 87 37 57 · info@steinfrandsen.dk · www.steinfrandsen.dk
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Nyt logistikcenter  
og lagerhotel
Odense Logistik center ApS har åbnet attraktivt 
lagerhotel ved Ørbækvej i Odense sydøst, nær 
Tietgenbyen og motorvej E20

Efter 20 fremgangsrige år i branchen har Aarslev Budcentral A/S 
udvidet med et nyt datterselskab, Odense Logistik Center ApS. 
Sammen råder de over 10.000 kvadratmeter logistikcenter og la-
gerhotel tæt på Tietgenbyen og den fynske motorvej ved Odense 
Øst. Den nye landsdækkende logistikleverandør håndterer alt 
fra lagerføring og lagerstyring til pakning og distribution. 

Omkring 45 chauffører, godt støttet af otte kontorkolleger, leve-
rer dermed troværdig transport over hele Danmark, ja hele ver-
den med assistance fra Odense Logistik Centers samarbejdspart-
nere. Den nye logistikchef Nicklas Bengtsson leder opbygningen 
af det tilhørende lagerhotel.

Små og store kunder

– Vores nye logistikcenter med lagerhotel tilbyder hermed profes-
sionel opbevaring samt handling, plukning og alle andre lagerre-
laterede opgaver. Vi henvender os til alle, lige fra den lille kunde 
til de helt store. Vi har nu en størrelse, der gør, at vi kan håndtere 
store kunder, uden at vi mister den fleksibilitet, vi er kendt for, 
fortæller direktør Dennis Just.

Han grundlagde virksomheden med aviskørsel og en enkelt bil 
for 20 år siden.
Odense Logistik Center tilbyder lagerfaciliteter sikret i niveau 
40, altså godkendt til opbevaring af varer af høj værdi. Marke-
dets nyeste it-udstyr sikrer smart og hurtig kundeekspedition.

Småpakker to gange dagligt

– Vi kan stå for hele logistikken, eksempelvis til en webshop el-
ler butikskæde – eller fungere som total logistikservice for en 
salgsorganisation. Vi tilbyder høj fleksibilitet, fordi vi her gør en 
forskel i forhold til eksisterende løsninger. Som en nyhed leverer 
vi småpakker ud to gange dagligt, eksempelvis originale reserve-
dele til autoværksteder, tilføjer direktør Dennis Just. 

Odense Logistik center ApS · Telehøjen 6 · 5220 Odense SØ
Tlf. 70 27 85 11 · info@odenselc.dk · www.odenselc.dk

Hverdage kl. 9-17 - Lørdag lukket - Søndag kl. 13-17
Næsbyvej/Thorslundsvej · Odense C · Tlf. 66 14 47 49

100% GARANTI
Dansk Bil-Forhandler Union

- Et sikkert valg ved køb og salg!

www.stage-olsen.dk

Alle bilmærkers værksted
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Middelfart Sparekasse 
Odense

til at glide let – og så sparer vi 
tilmed penge. Middelfart Spa-
rekasse har et progressivt syn 
på de mange måder, et lån kan 
afvikles på, og det har været 
en stor aha-oplevelse for mig. 
Rikke og jeg har valgt at over-
flytte vores konti til sparekas-
sen fra hver sit pengeinstitut, 
og det er sket uden problemer 
af nogen art. Efter mødet 
med Middelfart Sparekasse 
er vores grålige associationer 
omkring sparekasser afløst af 
glade farver i massevis.« 

Odense-afdelingen, 
der åbnede den 9. 
august og har til huse 
i midlertidige lokaler 
hos datterselskabet 
Forsikring Fyn, ventes 
at kunne flytte ind i 
sit ny domicil i den 
tidligere posthus-
bygning på Dalumvej  
i januar 2011

»Da opstarten af Sparekassens 
Odense-afdeling den 1. maj i år 
tog sin begyndelse fra hoved-
sædet i Middelfart, var Rikke 
Hedegaard og Brian Høegh, 

der i dag er faste kunder hos 
os, de allerførste interesserede 
der henvendte sig«, fortæller 
rådgiver Kent Bach Ulstrup. 
»Rikke er handicaphjælper og 
Brian er varehuschef i Bau-
haus Vejle, og de har indvilget 
i at fortælle lidt om baggrun-
den for valget af Middelfart 
Sparekasse som deres faste 
pengeinstitut og økonomiske 
samarbejdspartner.«  

Imødekommenhed  
og fleksibilitet

»Vores kontakt med Middel-
fart Sparekasse indledtes i 
sommers, da vi købte hus her 
i Odense«, beretter Rikke He-
degaard. »Det er jo ikke hver 
dag, man handler hus, og vi fø-
ler, at vores mange spørgsmål 

i den forbindelse både er blevet 
taget seriøst og besvaret på 
fyldestgørende vis. Vores råd-
giver Kent Bach Ulstrup har 
været en god støtte. Han har 
virkelig formået at afmystifi-
cere de indviklede økonomi-
ske termer og formidle deres 
konkrete betydning for os i 
et klart, letforståeligt sprog. 
Medarbejderne har stor fag-
lig viden«, supplerer Brian 
Høegh. »I hverdagen udviser 
de en imødekommenhed og 
fleksibilitet, der får tingene 

Odense afdeling · Dalumvej 89 · 5250 Odense SV · Tlf. 88 20 84 60 · odense@midspar.dk  · www.midspar.dk

Åbningstider: Mandag,tirsdag,onsdag og fredag 10.00-16.00 · Torsdag 10.00-17.30 

Odense afdeling
Dalumvej 89
5250 Odense SV

Telefon 88 20 84 60
www.midspar.dk

Er du nysgerrig efter at 
møde Middelfart Sparekasse 
og høre, hvad vi kan gøre for 
dig? Så kom ind og hils på os. 
Vi bor på Dalumvej 89 
i Odense. 

Morten Iversen
Rådgiver
8820 8464 – mi@midspar.dk

Linda Wøhler Poulsen
Rådgiver
8820 8466 – lip@midspar.dk8820 8466 – lip@midspar.dk

Helle Juul Zederkof
Afdelingsdirektør

8820 8461 – hjz@midspar.dk

Lisa ChristensenRådgiver8820 8463 – lch@midspar.dk

Irene Mosegaard
Kundemedarbejder
8820 8465 – imr@midspar.dk

Kent Bach Ulstrup

Rådgiver
8820 8462 – kbu@midspar.dk

8820 8465 – imr@midspar.dk

Danmarks bedste 
arbejdsplads 2005, 
2008 og 2009 

– låner gerne penge ud 

til  bolig, bil eller andet.
Nu glæder vi os til at møde dig
Middelfart Sparekasse er kommet til byen
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Spar penge og skån miljøet – fyr med træ
Vores kerneværdier er:
•	SERVICE:	Vi	skal	være	kundeorienterede	og	skabe	kundetilfredshed	ved
	 at	tilbyde	den	bedste	service	gennem	hele	købsprocessen.

•	ERFARING:	Vi	skal	skabe	kunde	til-	
	 fredshed	ved	hjælp	af	vor	omfattende
	 erfaring	og	faguddannet	personale

•	KVALITET:	Vi	skal	være	kvalitets-
	 fokuseret	i	alle	dele	af	kundens
	 købsoplevelse,	inkluderet	eftersalg	
	 og	service.

•	SIKKERHED:	Vi	skal	tilbyde	tryghed		
	 med	vore	kundskaber	om	varme,
	 design,	forbrænding,	installation,	og		
	 nationale	og	lokale	krav.	

Vi levere og monterer 
og servicere

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00-17.30
Lørdag kl. 10.00-14.00 · Åbent 1. søndag i måneden kl. 10.00-14.00

Pejsebutikken 

 kulkranen
roersvej 33a 4 (bag Silvan) · 5000 odense C
Telefon 20 51 70 99 · www.kulkranen.dk

Hvam Mozart
Efterårskampagne

SPAR 3.000,-
NU	13.995,-

Fleksibel indstilling. Evne til omstilling...
• Rørbæringer
• Tanke/beholdere
• Design/byfornyelse
• Klassisk smedejern
• Specialopgaver

Øvrige produkter
Vi favner bredt, og vi bliver ofte dejligt udfordret i vores 
hverdag. Det  kan vi slet ikke få nok af, for vi elsker at 
bevise vores værd. Se her hvilke specielle »svendeprøver« 
vi på det seneste er blevet udsat for:

Holkebjergvej 31 . 5250 Odense SV . tlf. 6617 0272
mail@sanderumsmede.dk . www.sanderumsmede.dk

Tarup Haveservice & Anlæg
udover indehaver Ole Balck Kristensen tæller 
medarbejderstaben i det odenseanske anlægs-
gartnerfirma, der grundlagdes d. 1. marts 2009, 
en enkelt medarbejder, der ventes suppleret 
med yderligere to ansatte i løbet af 2011 

»Blandt vores største aktiviteter er arbejdet med forskellige for-
mer for belægning – heriblandt fliselægning og nyetablering af 
græsplæner med brug af rullegræs«, fortæller Ole Balck Kri-
stensen. »Parallelt hermed genererer almindeligt forekommende 
vedligeholdelsesopgaver som græsslåning, klipning af hække, 
beskæring af buske og fældning af træer stor aktivitet i firmaet. 
Med undtagelse af etablering og vedligeholdelse af deciderede 
prydhaver kommer vi hele anlægsgartnerfaget rundt. Kunde-
kredsen, der fortrinsvis består af private, dækker det meste af 
Odense Kommune og har sit udspring i lokalområderne Tarup, 
Næsby og Søhus, der også tegner sig for det største antal kun-
der.« 

Vi sætter en ære i veludført arbejde

»Et stigende antal kunder benytter sig af vores økonomisk for-
delagtige abonnementstilbud, der dækker hele året og inkluderer 
vinterservice i form af rydning, fejning, saltning og grusning af 

fortove og indkørsler. En fællesnævner for vores måde at gå til 
opgaverne på er, at vi sætter en ære i at levere et ordentligt velud-
ført stykke arbejde, som kunden er tilfreds med. Siden firmaets 
start er antallet af kunder vokset støt og roligt gennem mund-
til-øre-metoden. Det er vi både stolte over og glade for, da det 
er den bedste form for reklame. Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte Tarup Haveservice & Anlæg for et uforbindende 
tilbud.«  

Tarup Haveservice & Anlæg
ved Ole Balck Kristensen

Musvågevej 34 · 5210 Odense NV · Mobil 26 12 10 18
o-balck@talnet.dk
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tilrettelagte kurser målrettet 
deltagernes og den enkelte 
virksomheds behov. Under-
visningen kan enten afvikles 
i kursisternes arbejdstid eller 
i umiddelbar forlængelse af 
denne. Eksempelvis har vi på 
virksomheden TEMPUR haft 
rigtigt gode erfaringer med 

at afvikle danskundervisnin-
gen i forlængelse af natholdets 
arbejdstid, og på SDU foregår 
undervisningen, når der for 
eksempel er pauser på labora-
torierne.«    

Moderne målrettet 
danskundervisning

»Lærdansk Odense råder over 
de mest moderne faciliteter – 
både i Studieværkstedet til 
selvstudium og i klasseun-

»At kunne beherske sproget er 
det vigtigste, uanset om du er 
kommet for at studere, bo eller 
arbejde. Det har en væsent-
lig betydning for udlændiges 
professionelle og sociale liv 
– og derfor også, om virksom-
hederne kan fastholde deres 
internationale medarbejdere« 
siger forstander på Lærdansk 
Odense Heri Körner.
Lærdansk servicerer og under-
støtter internationaliseringen 
på Fyn gennem målrettet og 
fleksibel danskundervisning 
af høj kvalitet. Undervisnin-
gen finansieres af kommu-
nerne og er derfor gratis for 
kursisterne.

»Vi samarbejder tæt med 
regionen og erhvervslivet 
omkring rekrutteringen af 

arbejdskraft, og netop nu stu-
derer omkring 1700 kursister 
på Lærdansks 7 fynske sprog-
centre – heraf 1300 i Odense.  
Kursisterne, der for 75 pro-
cents vedkommende befinder 
sig i aldersgruppen 18-34 år, 
spænder erhvervsmæssigt fra 
ufaglærte arbejdere i land-
brug, gartneri og industri til 
en bred vifte af håndværkere, 
studerende og akademikere. 
Tyskland, Polen, Baltikum og 
det øvrige Østeuropa tegner 
sig for halvdelen af de samlede 
studiepladser.«

Dansk for højtuddannede

»I de senere år har Lærdansk 
Odense i samarbejde med regi-
onen rekrutteret en række kva-
lificerede læger fra Tyskland 
og Østrig, og et stort speciale 
i vores regi er tilrettelæggelse 
og afvikling af koncentrerede 
undervisningsforløb for højt-
uddannede. Her undervises 
læger, sygeplejersker og andet 
medicinsk personale til OUH 
samt akademisk personale og 
phd-forskere til SDU.«

Fleksibelt tilrettelagte 
virksomhedskurser

»Danskundervisningen afvik-
les ikke kun i dag- og aftenti-
merne på sprogcentret i Øster-
gade. Den foregår også direkte 
på virksomheder og institutio-
ner, hvor vi tilbyder fleksibelt 

Østergade 32
5000 Odense

Tlf. 63 13 63 13
odense@laerdansk.dk

www.laerdansk.dk

Det landsdækkende netværk af Lærdansk sprogcentre er en del af  
Dansk Flygtningehjælp. I det fynske lokalområde fordeler centrene sig på byerne  
Odense, Middelfart, Munkebo, Nyborg, Svendborg, Rudkøbing og Ærøskøbing

dervisningen. De interaktive 
tavler, der er fast inventar i 
alle klasseværelser, byder på 
uanede fremtidsmuligheder. 
Gennem skolens onlinetilbud 
Netdansk kan de studerende 
tage hul på danskundervisnin-
gen, endnu før de rent fysisk er 
flyttet hertil. Det kan være en 
stor fordel, når en virksomhed 
rekrutterer medarbejdere med 
lange opsigelsesfrister. Derud-
over er online-undervisningen 
et aktivt supplement til den al-
mindelige undervisning. Net-
dansk skaber virtuelle klas-
seværelser, hvor kursisterne 
kommunikerer via webkonfe-
rencer med hinanden. Netop 
nu er sprogcentret i fuld gang 
med at integrere SKYPE i un-
dervisningen«, afrunder Heri 
Körner. »Lærdansk Odense le-
verer en målrettet, moderne og 
effektiv danskundervisning.«  
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Hvem ser efter jeres varme- og vandanlæg

VVS-Firmaet Th. Jensen A/S kan nu tilbyde at overvåge jeres vand- og 
varmeanlæg 24 timer i døgnet.

Vi har adskillige gange oplevet at når vi havde afleveret et nyt byggeri med avanceret 
varmeautomatik så var der ingen til at overtage tilsynet med automatikken. 
Førhen var der altid en maskinmester/ pedel / vicevært som dagligt holdt øje med 
anlæggene, men efterhånden så er disse funktioner sparet væk.

Selvom varmeautomatikken er særdeles avanceret så skal den til stadighed over-
våges, og det kan WS-Firmaet Th. Jensen nu tilbyde. Ved hjælp af internet og 
CTS-styring kan vi nu centralt holde øje med vores kunders varme og vandanlæg. 
Vi kan hele tiden optimere varmeanlægget så det kører driftmæssigt billigst muligt. 
Ligeledes vil vi øjeblikkeligt opdage hvis en motorventil er defekt og dermed forhin-
dre øgede varmeudgifter.

Opstår der en akut fejl påtager vi os naturligvis at sørge for at fejlen bliver udbedret 
hurtigst muligt.

Vi kan tilbyde at fremsende månedlige rapporter om forbrug af vand og varme, ord-
ningen kan også udvides til sænkning af temperatur i de enkelte rum ved arbejds-
tidsophør og i weekender/ferier.

Såfremt man ønsker at fremstå som en grøn virksomhed, kan vi dokumentere at 
virksomheden har minimeret sit CO2 udslip.

Vores målgruppe er: Erhvervsejendomme, boligforeninger, private udlejningsejen-
domme og offentlige bygninger.

th.
jensen a/s

vvs firmaet

Petersmindevej 14 .  5000 Odense C .  Tlf. 66 11 31 70 .  www.th-dk.dk

th.
jensen a/s

vvs firmaet

Petersmindevej 14 .  5000 Odense C .  Tlf. 66 11 31 70 .  www.th-dk.dk

??
?
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Svane Køkkenet Odense 

Louise Lehrmann skriver i sin 
begrundelse: Svane Køkkenet 
er et dansk designprodukt, der 
imødekommer brugerens indi-
viduelle behov på en usnobbet 
og kvalitetsbetonet måde. »Vo-
res klassiske designkøkkener 
produceres i Danmark og by-
der på en lang række fikse og 
lækre detaljer. Endelig er der 
en fornuftig balance mellem 
økonomi og funktion«, afrun-
der Carsten Eriksen. »Trods 
Svane Køkkenets høje kvalitet 
er vi prismæssigt konkurren-
cedygtige i forhold til andre 
aktører på samme niveau. Se 
hvad vi kan byde på i vores nye 
spændende butik i Odense.«

Svane Odenses ny 
ejer carsten Eriksen, 
der overtog  
forretningen i  
begyndelsen af maj, 
har netop slået dørene 
op for et nyt, stort og 
moderne køkkencenter 
med masser af  
spændende nyheder 
og flotte  
oplevelsesmuligheder 
for kunderne 

Svane Odenses ny ejer Car-
sten Eriksen har gennem 14 
år varetaget driften af en af 
Danmarks største Invita for-
retninger i Svendborg – de sid-
ste 8 år som indehaver. »Med 
skiftet til Svane Køkkenet er 
jeg blevet en del af en kæde, 
der både vil og kan noget helt 
specielt, når det gælder salg, 
kvalitetssikring og produkt-
udvikling«, fortæller han. »Mit 
kerneområde er servicering og 
rådgivning af kvalitetsbevid-
ste kunder, og den ny butik her 
i Odense er et flagskibsprojekt, 
der skal vise Svanes kapacitet 
og spændvidde og illustrere ni-
veauet på det danske køkken-
marked generelt.« 

Fokus på  
erhvervskundemarkedet

»Gennem tre år har Svane 
intensiveret indsatsen på er-
hvervskundemarkedet, der med 

den ny forretning i Odense 
får et ekstra løft. Erhvervs-
afdelingen har to erfarne og 
meget kompetente fuldtids-
medarbejder – Ole Sørensen 
og Kenny Nissen. Ole er med 
sine 26 år i branchen et kendt 
ansigt på det opsøgende er-
hvervsmarked, og Kenny, 
der har otte års erfaring som 
key account manager i Svane 
koncernen, kommer oprinde-
ligt fra stillingen som afde-
lingschef i Silvan. Erhvervs-
kundekredsen tæller blandt 
andet ejendomsselskaber, 
entreprenører og boligfor-
eninger. Netop nu er Svane 
Køkkenet for boligforeningen 
Lejerbo i gang med renove-
ringen af køkkener og bade-
værelser i to nyborgensiske 
boligblokke. I kraft af vores 
gode netværkssamarbejde 
med fynske håndværkere i 
alle fag kan vi tilbyde at fore-
stå hele entrepriser indenfor 
køkken, bad og garderobe.«

Moderne miljøvenligt 
domicil

Svane Odense er flyttet fra små 
og utidssvarende lokaler til et 
centralt beliggende domicil på 
900 m2, der efter en total re-
novering er blevet til et tip top 
moderne køkkencenter. Det ny 
Svane Odense, der er en del af 
et butikstorv på Rødegårdsvej 
tæt på Rosengårdcentret, er 
opført ud fra en miljøvenlig 
tankegang. Eksempelvis er 
diverse avancerede sparefunk-
tioner omkring belysnings-
automatikken tænkt ind lige 
fra starten. Til forretningens 

gulv benyttes der økologiske 
klinker, og bordpladerne er 
af bambus frem for at være 
af eksotiske og dermed truede 
træarter.    

Svane Odense kan det 
hele

»Forretningsarealet er inddelt 
i forskellige sektioner. Konto-
rerne har glasvægge, så per-
sonalet hele tiden er en del af 
butikkens liv – synligt og til-
gængeligt for kunderne. Midt 
i butikken har vi indrettet et 
afslapnings- og cafe-område i 
lounge stil med hyggelige pej-
se og behagelige sofaer af høj 
kvalitet. Til børnene kan vi 
tilbyde et dejligt legerum med 
tv og legetøj samt Nintendo 
Wii m.m. Køkkensektionen 
indeholder løsninger, der pris-
mæssigt spænder fra omkring 
30.000-300.000 kr. Udover 
egne produkter præsenterer 
Svane Odense designerkøkke-
ner fra Jacob Jensen. Hermed 
fører vi Danmarks mest eks-
klusive køkkenløsninger, hvis 
designmæssige udtryk er ab-
solut førende i branchen. Sva-
ne Odense kan det hele, og det 
understreges af det faktum, at 
vores store bad og garderobe-
afdeling byder på hele miljøer, 
der inkluderer sanitet, bord-
plader, spejle og belysning.«

Svane Køkkenet vinder 
prestigefyldt pris

Svane Køkkenet har netop 
vundet Bolig Magasinets 
Design Award 2010. Bolig 
Magasinets chefredaktør og 
medlem af dommerpanelet 

Svane Køkkenet Odense 
Rødegårdsvej 180

5230 Odense M
Tlf. 66 17 56 78

odense@svane.com
www.svane.com

Åbningstider: 
Mandag-fredag: 
kl. 10.00-17.30

Lørdag: kl. 10.00-14.00



20

Bomaxx

Kop & kande shop in shop er 
på cirka 500 m2. Shoppen re-
præsenterer et nyskabende 
samarbejde, idet den er et 
fælles Bomaxx/Kop & Kan-
de projekt. Tre fjerdedele af 
shoppen vil fungere som klas-
sisk Kop & Kande forretning, 
mens den sidste fjerdedel med 
sit produktmæssige fokus på 
boligindretning relaterer sig 
til placeringen i Bomaxx.”   

Kop & Kande  
shop in shop

”Kop & Kande er den eneste 
danske isenkramkæde, der 
har vækstet i 2010, og kæden 
sigter på samme kundeseg-
ment som Bomaxx. Det skal 
være spændende og nemt at 
handle mærke- og kvalitets-
varer til hjemmet – og dét 
til de rigtige priser. Kop & 
Kande fokuserer på køkken, 
gastronomi og gaveartikler. 
Shoppen fører et spændende 
og anderledes udvalg og sæt-
ter en ære i at yde profes-
sionel service til alle kunder. 
De kendte designvarer tæller 
blandet andet Georg Jensen, 

”Nutidens Bomaxx udsprin-
ger af det familiefirma, der 
grundlagdes af min bedstefar 
Svend Hansen først i 50’erne”, 
fortæller indehaver Lars Han-
sen. ”Jeg er tredje generation 
i firmaet, der gennem tiden 
har været kendt som Svend 
Hansen, SH Møbler og senest 
IDE Møbler med to afdelinger 
i Odense. I sommeren 2010 
valgte jeg at sælge den ene 
afdeling fra, IDE Møbler på 
Tagtækkervej, for at koncen-
trere mig 100% om Bomaxx-
konceptet. Hermed har jeg 
gjort alvor af at realisere nogle 
forretningsmæssige tanker og 
ideer, som i realiteten har væ-
ret i støbeskeen i en årrække, 
og det er jeg meget glad for.”  

Nyskabende samarbejde

”Netop nu er vi i fuld gang 
med lægge sidste hånd på en 
ombygning af forretningen, 
der hermed når op på et sam-
let areal på omkring 5000 
m2”, fortsætter Lars Hansen. 
”Sengeafdelingen udvides til 
750 m2, og det andet nye til-
tag i Bomaxx, en spændende 

Det kendte møbelhus i Tarup 
fører et stort, spændende  
sortiment af kvalitetsmøbler, 
og som noget helt nyt slår 
forretningen ultimo oktober 
dørene op for en Kop & Kande 
shop in shop og en ny og  
udvidet sengeafdeling

180 X 200 CM 
52.280,-

Det er blevet sagt til søvnløshed, men det er 
stadig rigtigt: Den rigtige seng er forudsæt-
ningen for en god søvn. En for hård madras 
medfører bl.a., at der bliver for meget tryk 
på skulder og hofte og du bliver nødt til at 
vende dig mange gange. Dermed får du 
aldrig en dyb søvn. Omvendt bliver det for
vanskeligt at vende sig, når madrassen er 
for blød, og så vågner du også… 
Carpe Diem er senge i luksusklassen
til dig, der kun vil have det bedste.

Brännö kontinental
3-dobbelt madras med Exclusive 
topmadras med bomuldsstoppet 
sommerside og uldstoppet vinterside omkring 
talalay-latex kerne. B180 x L200 x H9 cm.
Fås i forskellige fastheder for øget komfort. 42.280,-

STØRRELSESGUIDE

LÆ
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E

BRED
D

E

Designet af fysioterapeuter
Svanemærket
Topkvalitet
Sengene fås i blød, medium og fast
Signeret af den håndværker,
der har bygget den
Garanti – 20 års garanti mod �eder  
og rammebrud. Og 10 års garanti på
motoren på elevationssenge

MESTER I SØVN
FORHANDLES 

KUN HOS OS

3-dobbelt
�edresystem

TRIPLE

180 X 200 CM 
42.280,-

Spejl
55 x 160 cm.
1.499,-

Lækker topmadras skåner 
og valgfrie ben er inkl. prisen 

på en Carpe Diem seng i 
kampangeperioden. 

Værdi op til 4.520,-

  80   200/210
  90   200/210
105   200/210
120   200/210
140   200/210
160   200/210
180   200/210

LÆS MERE PÅ CARPEDIEMBEDS.COM
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Royal Copenhagen, Rosendal 
og Lene Bjerre. Prikken over 
i’et er naturligvis Kop & Kan-
des eget mærke Al Dente, der 
kendetegnes af utroligt flot 
design og meget høj funktio-
nalitet.”

Voksen og  
kvalitetsbevidst

”Hvad aktiviteterne angår, er 
Bomaxx opdelt i en erhvervs 
og detailafdeling. Detailsiden 
står for omkring 90% af om-
sætningen, og her ligger vores 
primære fokus på kundeseg-
mentet i midten eller lige over 
- det vil sige et voksent, kva-
litetsbevidst publikum. De-
signmæssigt byder Bomaxx 
på et alsidigt og vidtspænden-
de produktsortiment, hvor det 
bredeste og mest talstærkt re-
præsenterede udvalg findes i 
kategorierne lænestole, sofaer 
og senge.” 

Danmarks største  
sengeudvalg

”Vores nye sengeafdeling er 
let at overskue og enkel at na-
vigere rundt i, selvom Bomaxx xx

Bomaxx 
Tarupvej 71-73
5210 Odense NV
Tlf. erhverv: 21 79 77 18
Tlf. detail: 63 16 20 00 
info@bomaxx.dk 
www.bomaxx.dk

Åbningstider: 
Mandag - torsdag: kl. 10.00 - 18.00 
Fredag: kl. 10.00 - 19.00 
Lørdag: kl. 10.00 - 15.00

180 X 200 CM 
52.280,-

Det er blevet sagt til søvnløshed, men det er 
stadig rigtigt: Den rigtige seng er forudsæt-
ningen for en god søvn. En for hård madras 
medfører bl.a., at der bliver for meget tryk 
på skulder og hofte og du bliver nødt til at 
vende dig mange gange. Dermed får du 
aldrig en dyb søvn. Omvendt bliver det for
vanskeligt at vende sig, når madrassen er 
for blød, og så vågner du også… 
Carpe Diem er senge i luksusklassen
til dig, der kun vil have det bedste.

Brännö kontinental
3-dobbelt madras med Exclusive 
topmadras med bomuldsstoppet 
sommerside og uldstoppet vinterside omkring 
talalay-latex kerne. B180 x L200 x H9 cm.
Fås i forskellige fastheder for øget komfort. 42.280,-
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Svanemærket
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der har bygget den
Garanti – 20 års garanti mod �eder  
og rammebrud. Og 10 års garanti på
motoren på elevationssenge

MESTER I SØVN
FORHANDLES 

KUN HOS OS

3-dobbelt
�edresystem

TRIPLE

180 X 200 CM 
42.280,-

Spejl
55 x 160 cm.
1.499,-

Lækker topmadras skåner 
og valgfrie ben er inkl. prisen 

på en Carpe Diem seng i 
kampangeperioden. 

Værdi op til 4.520,-
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105   200/210
120   200/210
140   200/210
160   200/210
180   200/210

LÆS MERE PÅ CARPEDIEMBEDS.COM

der over en flåde af egne biler. 
Vores chauffører/montører 
kører over hele Fyn. Kvit og 
frit varetager vi hele proces-
sen fra transport og udpak-
ning af kundens møbler på 
dennes bopæl over montering 
og opstilling til bortskaffelse 
af emballage. At handle møb-
ler hos Bomaxx er en positiv 
totaloplevelse. Kig ind i vores 
spændende udstilling og bliv 
inspireret.”

har Danmarks største udvalg 
i sengeprogrammer med et 
kæmpe udvalg af skandina-
visk producerede kvalitets-
mærker – heriblandt CAR-
PE DIEM, DUNLOPILLO, 
TEMPUR, WONDERLAND 
og SVANE med flere.  Pris-
mæssigt er der stor spænd-
vidde – for eksempel starter 
vores madrasser ved 1000 
kr., hvorfra de bevæger sig 
trinvist op til de dyreste pro-
dukter til omkring 70.000 kr. 
Med AKVA vandsenge kan vi 
præsentere en ny generation 
af lækre, fleksible vandsenge 
med en lang række moderne 
features. Over hele produkt-
linjen er de gennemgående 
værdier kvalitet og komfort.” 

Fantastiske lænestole  
og sofaer

”På lænestolsfronten hedder 
vores ubestridt største brand 
STRESSLESS, og de fantasti-
ske produkter herfra behøver 
vist ingen nærmere præsenta-
tion. Det er bare at læne sig 
tilbage og udforske de utrolige 
features og indstillingsmulig-

heder, STRESSLESS byder 
på. Når det gælder behage-
lige stole og sofaer til det lidt 
ældre publikum er det tyske 
kvalitetsmærke HIMOLLA 
en mulighed med stigende ef-
terspørgsel. Flere og flere har 
fået øjnene op for de lækre 
HIMOLLA produkter, og den 
bayerske møbelfabrik produ-
cerer ikke mindre end 1800 
enheder om dagen.  

En positiv  
totaloplevelse

”Bomaxx og Kop & Kande 
beskæftiger i alt 17 dygtige, 
ansvarsbevidste fagfolk. En 
stor aktivitet i forbindelse 
med salg er rådgivning og 
sparring. Vores fornemste 
opgave er at formidle den bed-
ste indretningsløsning i over-
ensstemmelse med kundens 
behov. Bomaxx har et på én 
gang travlt, fagligt toptunet 
og behageligt arbejdsmiljø. 
Flere af vores medarbejde-
re har været hos os igennem 
rigtig mange, op til 26 år. Vi 
er meget stærke, når det gæl-
der knowhow og service og rå-
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Kampagne på varmepumper

Priser fra 11.999,-
Inkl. moms og standard montering

70 26 13 14

Spar op til 70%
på el-varmeregningen

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

AMIGO el-bord serie
Frit valg i størrelser og overflader: Kr. 4990,00 + moms

– løsninger til bedre kontormiljøer...

CUBE

Luk op for godt håndværk
tilbud uden forpligtelser, fort-
sætter Claus Brandt.
BH Vinduer & Døre sælger, 
leverer og monterer alle typer 
vinduer fra kvalitetsproducen-
terne Rationel og Velfac. Både 
i træ og kombineret træ og 
aluminium for ekstra funktio-
nel og holdbar kvalitet.

BH Vinduer og Døre, 
og indehaverne claus 
Brandt og Rene Hau-
rand, har siden 2004 
monteret godt hånd-
værk og snedkerkva-
litet for private og 
erhverv landet over

Tømrermestrenes tilbud hand -
ler om solid og samvittigheds-
fuld brugskunst til private og 
husejere. I alle former for tøm-
rer- og snedkerarbejde – fra nye 
hylder eller bordplader i køkke-
net til nybyggeri af erhvervs-
ejendomme, erhvervslokaler, 
parcelhuse og meget mere.

Nyt parcelhus

- Lige nu er vi i fuld gang med 
alt tømrer- og snedkerarbejde 
på dette nye parcelhus på 
Bækkelunds Have, lige vest 
for Odense. Et godt eksempel 
på moderne kvalitetsbyggeri, 
hvor bygherren, der selv er 

håndværker, blandt andet får 
lagt 400 millimeter isolering 
på loftet og 260 millimeter iso-
lering i væggene. Håndværket 
skal være i orden – og det er 
det, understreger Rene Hau-
rand. 

Totalentrepriser

Tømrermestrene Claus Brandt 
og Rene Haurand udfører som 
nævnt alle opgaver, små som 
store, i deres firma BH Vindu-
er og Døre. Også de helt store 
opgaver i totalentrepriser.
Som navnet understreger, er 
firmaet også ekspert, når det 
drejer sig om salg, levering og 
montering af vinduer og døre.

Ingen merpris

- Vi leverer alle former for vin-
duer og døre, der produceres 
helt efter kundernes ønsker 
og behov - uden merpris. Der 
findes ingen skæve størrelser, 
fordi elementerne først produ-
ceres, når vi har målt op. Kun-
derne får selvfølgelig gratis 
opmåling og udarbejdelse af 

BH Vinduer & Døre I/S
Søskrænten 16

5210 Odense NV
Telefon 23 31 74 31
Mobil 21 49 59 61

www.bhvinduer.dk
info@bhvinduer.dk
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Komfortabelt 
arbejdsmiljø i 50 år

Gardinmontøren Botex · Bondovej 6 · 5250 Odense SV · Tlf. 66 17 28 00 · gardin@email.dk · www.gardin-montoeren.dk   

Gardinmontøren Botex runder 1. november et imponerende hjørne – 50 år som kvalitetsleverandør 
af gardiner og sol afskærmning til den offentlige sektor og erhvervslivet landet over

Løsninger som igennem tiden har skabt optimale arbejdsmiljøer, 
samt rumskabende og harmoniske omgivelser. Erhvervskonsulen-
terne hos Gardinmontøren Botex kører således over hele Danmark 
med opbakning fra det centrale hovedkontor og showroom i Odense 
SV, nær opkørsel 52 på motorvej E20. 

Perfekt jobmiljø

Gardinmontøren Botex er i dag Fyns førende inden for moderne, 
unikke og kvalitetsbevidste gardinløsninger samt indvendig og ud-
vendig solafskærmning. Løsninger der sikrer behagelig jobtempera-
tur og optimale lysforhold hele dagen, året rundt.
Samtidigt betyder løsningerne, at virksomhedernes pc-miljø indgår 
i optimalt samspil med årstidernes skiftende lys via intelligent og 
effektiv solafskærmning. 

Optimale totalløsninger 

– Ta’ os med fra starten og lad os rådgive og vejlede, så kontor og 
mødelokaler får den optimale miljøindretning. Lad os hjælpe med at 
skabe et lækkert arbejdsmiljø med bløde tekstiler som skaber stem-
ning, rum og ro eller effektiv energibesparende solafskærmning. 
– Endvidere arbejder vi også tæt sammen med kvalitetsbevidste sam-
arbejdspartnere i branchen for kontormøbler og tilbehør, hvorved vi 
leverer totalløsninger, der perfekt matcher kundernes rammer.

Anden generation

Det forklarer daglig leder Helle Stuhr, der sammen med hendes 
bror, teknisk chef Steen Stuhr, i dag er anden generation som inde-
havere af familievirksomheden. Gardinmontøren Botex blev stiftet 
1. november 1960 af deres far, Frede Pedersen, der fortsat er en 

væsentlig drivkraft sammen med virksomhedens øvrige dygtige og 
engagerede medarbejdere.
Mens Gardinmontøren Botex erhverv således henvender sig til den 
offentlige sektor og erhvervslivet, leverer afdelingen Botex home til-
svarende spidskompetencer og service til private kunder.

Egen systue og vaskeri

– Vi har i alle årene syet gardiner på vores egen systue. Det giver 
stor fleksibilitet, sikkerhed for høj kvalitet og hurtigere ekspedition 
af vores kunder. Endvidere tilbyder vi også serviceaftaler som f.eks. 
inkluderer rengøring, vedligehold og reparation som på længere sigt 
jo sikrer optimale rammer for kundernes arbejdsmiljø.  Vi tilbyder 
rengøring og reparation fra dag til dag, hvilket betyder, at kunderne 
stort set ikke mærker processen, indskyder Frede Pedersen.

Showroom 

– Både erhvervs- og privatkunder får stilsikre råd og vejledning af 
vores faglige og kreative konsulenter. Hvad enten kunden besøger 
en af vores forretninger, erhvervsshowroomet eller får besøg af gar-
dinbussen i egne omgivelser.  
– Vores showroom og butikker giver en optimal mulighed for, at 
kunderne får en grundig præsentation og gennemgang af et uni-
vers af muligheder, trends og løsninger. Et uforpligtende besøg i 
egne omgivelser giver optimal rådgivning og vejledning om den helt 
rigtige løsning for gardin- og solafskærmning. En løsning som både 
er smart, effektiv og matcher de øvrige omgivelser.  Dermed ska-
ber gardinernes farver og mønstre flotte og gennemførte løsninger i 
harmoni med det øvrige rum og inventar, lyder det fra Gardinmon-
tøren Botex. 
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fordeler APJ Paints kunde-
gruppe sig næsten ligeligt mel-
lem private og erhvervskunder. 
Erhvervskunderne består pri-
mært af autoforhandlere, udlej-
nings- og leasingvirksomheder. 
Private kun der henvender sig 
som regel direkte til os – dvs. 
”kommer forbi” eller ringer/
mailer til os, får vurderet ska-
den og får et tilbud på repara-
tion.” 

Fordelagtige  
virksomhedsordninger

”Derudover har vi mange virk-
somheder, som opnår store 
besparelser på reparationer af 
deres firmabiler. Som noget nyt 
har vi indført en såkaldt virk-
somhedsordning, som betyder, 
at virksomhedens medarbejde-
re endvidere tilbydes en fordel-
agtig medarbejderrabat på alle 
vores ydelser. ”

Efter at have arbejdet 
i chipsAway-kæden i 
Odense siden 1999, 
valgte Jakob Havndrup 
at starte egen virk-
somhed i 2007 under 
navnet APJ Paint.  

I 2008 fik han så mulighed for at 
overtage ChipsAway’s afdeling i 
Odense, som derfor nu drives 
under navnet APJ Paint. I 2010 

indtrådte Jakob Havndrups sø-
ster – Birgit Havndrup Larsen 
– i virksomheden. 
I dag er APJ Paint én af de føre-
nde indenfor SMART repair.
”Den primære aktivitet i APJ 
Paint er alle former for SMART 
repair”, fortæller Jakob Havn-
drup. ”SMART betyder Small 
to Medium Area Repair 
Technique. Opgaverne spænder 
vidt – lige fra revnede og bulede 
kofangere, ridser i karosseri og 
fælge til mindre huller i instru-
mentbord og sæder samt sten-
slag på forruden.”

Hurtig service  
og høj kvalitet

”Blandt APJ Paints større op-
gaver er reparation af teknisk 
avancerede kofangere. I en tid 
hvor bilerne udstyres med mere 
og mere avanceret teknologi 
og udstyr, er der store bespa-

relser at hente på denne type 
reparation. Vi håndterer også 
forsikringsskader og sørger for, 
at bilen bliver takseret. For alle 
opgavetyper gælder det, at APJ 
Paint er garant for god og hurtig 
service og høj kvalitet i arbejdet. 
Vi reparerer det skadede områ-
de og lader resten af bilen være. 
Virksomhedens gode service 
og høje kvalitet skyldes især de 
dygtige medarbejdere – Mike og 
Dennis. Det er yderst vigtigt, at 
vi hele tiden sikrer, at virksom-
heden har velkvalificerede og 
veluddannede medarbejdere”, 
fortæller Jakob Havndrup.

Harmonisk sammensat 
kundegruppe

”Da jeg startede i ChipsAway-
kæden i 1999, udgjorde stør-
stedelen af kundegruppen au-
toforhandlere”, fortæller Jakob 
Havndrup videre. ”Her i 2010 

Egegårdsvej 3B · 5260 Odense S · Tlf. 65 91 17 60 · Mobil 31 55 30 30 · odense@apjpaint.com · www.apjpaint.com

Professionel Industrilakering
»Erhvervslivets underleverandør«

Industriel overfladebehandling
Forbehandling · Affedtning · Jernfosfatering 
Glasblæsning · Vådlakering · Pulverlakering 

Farveplanlægning · Rådgivning

Svendborgvej 70 · 5260 Odense S
Tlf. 66 13 28 79

www.fli-lakering.dk

 Murermester
 Peter Atke
 · Alt indenfor murerarbejde
 · Nyt tag/Nybyggeri
 · Renovering af badeværelse
 · Renoveringsopgaver

 www.peteratke.dk · mail@peteratke.dk · Tlf. 66 16 67 66 · Mobil 40 52 74 39

Finn Andersen · Grønnevangen 56-58 · 5210 Odense NV

Tlf. 66 16 48 05
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Egegårdsvej 3B · 5260 Odense S · Tlf. 65 91 17 60 · Mobil 31 55 30 30 · odense@apjpaint.com · www.apjpaint.com

Solidt håndværk 
i mere end 50 år
Magnus Truelsen & 
Buch A/S tømrer og 
snedker fortsætter på 
tredje år en dynamisk 
og spændende udvik-
ling med den nye ejer.

Siden tømrermester Poul Sø-
rensen 1. april 2008 overtog 
Magnus Truelsen er det – trods 
finanskrisen – kun gået én vej, 
fremad.
Kerneydelsen hos Magnus Tru-
elsen & Buch A/S er servicering 

af de mange faste kunder. Der-
udover foretager firmaet bl.a. 
udskiftning af tag, vinduer og 
køkkener eller renovering af 
dem, ny- og tilbygninger samt 
store og små renoveringsopga-
ver. 

Kvalitet og erfaring

Den positive udvikling og vækst 
fra 10 til 22 ansatte, senest via 
købet 19. april i år af Tømrer-
mester Peter Buch ApS, skyldes 
særligt kombinationen af høj 
håndværksmæssig standart, 
mange tilfredse kunder og Poul 
Sørensens erfaring. Sidstnævn-

te ikke mindst fra næsten 25 
år som tømrermester i renove-
ringsafdelingen hos Hans Jør-
gensen & Søn og Skanska.  

- Netop min lange erfaring giver 
mig rutinen i at gennemføre de 
store opgaver med licitation og 
entrepriser. Samtidigt lægger vi 
stor vægt på, at opgaverne gen-
nemføres med faglig stolthed, 
altså ordentligt og uden rekla-
mationer, fortæller indehaver 
Poul Sørensen.

Boligforeninger

Tredje positive regnskabsår er 

Højvang 157
5270 Odense N

Telefon 66 18 11 63
www.magnus-truelsen.dk

mail@magnus-truelsen.dk

netop begyndt med en pæn or-
drebeholdning i hus.  
- Samtidigt ønsker vi at ud-
bygge vores samarbejde med 
boligforeningerne. Vi har lige 
afsluttet en vinduesudskiftning 
med over 1200 vinduer og er 
påbegyndt endnu en af samme 
størrelse. For Odense Kom-
mune og en boligforening har vi 
netop udført cirka 80 køkkener. 
Og i øjeblikket giver vi bud på 
en udskiftning af 130 køkkener 
for en lokal boligforening, tilfø-
jer indehaver Poul Sørensen. 
 
Renovering af Allested Præste-
gård, service på Odense Kom-
munes daginstitutioner, sko-
lerenovering, service for flere 
andelsboligforeninger, forsik-
ringsskader, displays til butik-
ker og fremstilling af inventar 
hører også til firmaets mange 
forskellige opgaver. 

Rughøjvej 1 · 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 81 · odense@bygma.dk

Åbningstider: 
Mandag-torsdag 7.00-16.30

Fredag 7.00-15.00

www.bygma.dk

Vi er din professionelle sparringspartner

Vi er din professionelle sparringspartner

Aut. el-installatører . BREDGADE 14 . 5485 SKAMBY
www.skambyel.dk . Tlf. 64 85 12 74 . Fax 64 85 19 74

Jesper Jensen · Autoriseret gas- og vandmester 

Vand, varme og sanitet · Skifer tagbeklædning
Kobberarbejde · Blikarbejde · Udstilling

Vi udfører også totalrenovering af badeværelser

Kalørvej 100 · 5200 Odense V
Tlf. 65 94 26 38 · Mobil 26 16 51 27

korup vvs

korupvvs.dk 
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Tømrer & snedkermester
Carsten Hartmann ApS 

Alt i tømrer/snedkerarbejde udføres

Toldbodgade 14 · 5000 Odense C
Tlf. 66 13 00 71 · Mobil 20 21 00 71
ch@tsch.dk · www.tsch.dk 

ABC RENGøRING
Vi har 10 års erfaring indenfor:
• Firmaer 
• Hoteller
• Bagerier 
• Rengøring efter håndværkere

Få en fast aftale eller ring  
når der er behov for rengøring.
Ved faste firmaaftaler tilbyder vi 15% rabat.
Ring og få et uforpligtende tilbud.

Tlf. 66 19 05 75 · kontakt@abcrent.dk · www.abcrent.dk

Spar på energien  
– komfortabelt

cME El-service, kendt 
som aktiv partner i 
byggebranchen, med 
utallige entreprise- og 
nybygningsprojekter, 
peger nu på smart 
energioptimering

Hvorfor ikke spare på energi-
en – og samtidigt få en smart, 
komfortabel og intelligent ar-
bejdsplads eller hjem?
Det spørger CME El-service, 
der leverer kontante besparel-
ser via moderne og energieffek-
tive installationer.
Omkring 40 pct. af energifor-
bruget på en almindelig ar-
bejdsplads foregår efter normal 
arbejdstid. Potentialet for ener-

gibesparelse er heldigvis op til 
80 pct., hvis virksomhederne 
benytter intelligent styring af 
deres installationer. Mulighe-
derne for besparelser alene på 
lys er 20 til 40 pct., når belys-
ningen styres efter det faktiske 
behov.
Energioptimering handler altså 
om at spare penge – og samti-
digt øge komforten i virksom-
heder og private hjem.

Middelfartvej 297
5200 Odense V 

Ring 66 15 97 97
www.cme-elservice.dk

Con E Com A/S Oracle Gold Partner

Con E Com A/S er blevet Oracle Gold Partner, som den ene-
ste Gold Partner i Region Syddanmark.

Oracle Gold Partner udnævnelsen sker som en anerkendelse 
af  Con E Com A/S’ mangeårige status som SUN Channel 
Partner, og ikke mindst anerkendelse af de mange spænden-
de og revolutionerende løsninger, det er blevet til gennem 
årene.

Hvad betyder det for dig som kunde? 
Du er altid sikker på  at vore konsulenter er up-to-date med 
Oracles produkter og er i stand til at vejlede dig så du kan 
vælge den helt rigtige løsning for din virksomhed.

Design af visionære løsninger
I Con E Com A/S udvikler vi  nye infrastrukturløsninger i sam-
arbejde med vore kunder og leverandører. Vi 
har bl.a. valgt at basere   vores Con E Call IP-
telefonsystem på SUN/Oracles hardware ud 
fra strenge krav til oppetid og stabilitet.

I de sidste par år er det især gået stærkt med infrastruktur-
løsninger til distribution af IPTV, et forretningsområde som 
har globalt potentiale. 

I udviklingen af et så spændende om-
råde, er det vigtigt at have samar-
bejdspartnere, der alle arbejder på at 
udvikle og forbedre designet. 

Et endnu tættere samarbejde

Tommy Søndergaard, Channel Mana-
ger hos Oracle Danmark, hilser ud-
nævnelsen af Con E Com A/S som 
Oracle Gold Partner meget velkom-
men. “Denne udnævnelse er en yder-
ligere bekræftelse på at Con E Com 
A/S har nogle af markedets stærkeste 
kompetencer indenfor rådgivning om 
IT arkitektur og drift, og Oracle ser 
frem til at arbejde endnu tættere 

sammen med Con E 
Com A/S fremadrettet.”

Con E Com A/S er blevet 
Oracle Gold Partner

Direktør Michael 
Kørschen glæder sig over 
Oracle Gold Partnerska-
bet ”Når vi har Oracle i 
ryggen, giver det os nye 
muligheder for at hjælpe 
vore kunder til at finde de 
rigtige løsninger”

Con E Com A/S - Hjallesegade 45 -  5260 Odense S  -  Tlf. 70 11 20 19  -  www.conecom.dk 
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center Auto Odense 

”Center Auto Odense leverer 
service og reparation på alle 
bilmærker med specielt fokus 
på BMW, der står for omkring 
50% af aktiviteterne”, fortæller 
Kurt Jensen, der driver værk-
stedet som solovirksomhed. 
”Jeg har stort set været meka-
niker, siden jeg kunne gå. Min 
barndom var fuld af biler, fordi 
min far drev en vognmands-
forretning. Fra jeg var 16 år, 
har jeg blandt andet arbejdet 
for Porsche, Toyota og BMW, 
som er det bilmærke, jeg har 
størst erfaring med. Deru-
dover har jeg arbejdet som rac-
ermekaniker for køreren John 
Nielsen og rejst rundt i Europa 
sammen med ham. Også i dag 
brænder jeg for håndværket og 

kunne ikke forestille mig at 
lave noget som helst andet.” 

Grundighed  
og professionalisme

Center Auto Odense står for 
godt håndværk over hele lin-
jen. Værkstedet har de nyeste 
testere og mest moderne ud-
styr til fejlfinding og repa-
ration på alle bilmærker og 
årgange. Derudover består 
aktivitetsfeltet af serviceeft-
ersyn, klargøring til syn og en 
række specialopgaver. Kurt 
Jensen, der arbejder profes-
sionelt og grundigt, sætter en 
ære i at levere et perfekt styk-
ke arbejde. ”Jeg holder meget 
af mine kunder, og netop der-
for vil jeg ikke se dem alt for 

ofte. Tingene skal bare virke, 
når de har været gennem mine 
hænder. Det er også et princip, 
kunderne sætter pris på. I de ti 
år jeg har været på banen som 
selvstændig automekaniker, er 
den største kundetilvækst sket 
gennem mund-til-øre-metoden. 
Folk anbefaler mig til familie, 
kolleger, venner og bekendte, 
og det må da være den bedste 
anbefaling, man kan tænke 
sig. Kig ind på værkstedet og 
få et uforbindende tilbud.”  

Kurt Jensen
Islandsgade 16 
5000 Odense c
Tlf. 66 13 60 60

mail@centerautoodense.dk
www.centerautoodense.dk

Det alsidige autoværksted, der grundlagdes af indehaver Kurt Jensen i 
april 2000, udfører alle former for service og reparation på nye og brugte 
biler af alle mærker med specielt fokus på BMW

København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L

Din nye leverandør?

Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000 

Ny afdeling på Fyn
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VIDEN OM FARVER

Yderst robust og vaskbar væg-
maling. Nem at arbejde med 
og et flot resultat! 

Vaskbar, robust og fantastiske 
resultater! En maling der er 
nem at arbejde med og sær-
deles holdbar.  

Vægmaling med metalliceffekt. 
Kombinér med almindelig væg-
maling og få et spændende 
resultat. 

Sigmatex 5, 10L
(hvid/modehvid)

599,-
Normalpris 739,-

Sigmatex 10, 10L
(hvid/modehvid)

649,-
Normalpris 809,-

Sigmulto metallic 2, 7L
(tonet)

379,-
Normalpris 439,-

Mal børneværelset 
før Emil...

Åbningstider: Mandag-torsdag 7-17.30, fredag 7-18, lørdag 9-13

SVENDBORG 
Ørbækvej 13 
Tlf: 62 22 44 90

ODENSE SV 
Brogårdsvej 12  
Tlf: 65 96 24 22

ODENSE SØ 
Cikorievej 15  
Tlf: 66 14 78 82

RINGE 
Jernbanegade 5  
Tlf: 62 63 30 14

SVENDBORG 
Ørbækvej 13 
Tlf: 62 22 44 90

SVENDBORG 
Ørbækvej 13 
Tlf: 62 22 44 90

Normalpris 759,- Normalpris 859,- Normalpris 489,-

Svendborg
Ørbækvej 13
Tlf.: 62 22 44 90
Man.-fred. 7-17.30
Lørdag 9-13

Odense SV
Brogårdsvej 12
Tlf.: 65 96 24 22
Man-fred. 9-17.30
Lørdag 9-13

Odense SØ
Cikorievej 15
Tlf.: 66 14 78 82
Man-tors. 7-15.30
Fredag 7-14
Lørdag Lukket

Ringe
Jernbanegade 5
Tlf. 62 63 30 14
Man-fred. 9-17
Lørdag 9-13

Efterårs tilbud

www.x-perten.com

Rent med god samvittighed
madordninger udføres også af 
All Clean. 
Har kunderne en vandskade, 
leverer All Clean også hurtigt 
en vandstøvsuger, måske fra 
den nye afdeling med kontor, 
mødelokale og lager på Blang-
stedgårdsvej i Odense.  

All clean har i løbet 
af firmaets to første 
år markeret sig med 
ren service til mange 
faste kunder, bl.a. 
hoteller, banker og 
kontorer

Konstant tæt dialog mellem 
Hanne Kristensen, indehaver 
af All Clean, og hendes kunder 
er ét af de sikre kort, når All 
Cleans 22 ansatte dagligt le-
verer rengøring med god sam-
vittighed hos erhvervskunder 
som bl.a. hoteller, banker, kon-
torer og private.

– Det handler om god dialog 
og om at udvikle opgaverne 
i godt samarbejde. På en 
måned kommer jeg selv hele 
vejen rundt til alle kunder i 
samarbejde med min driftsle-
der. Derfor har jeg tæt føling 
med kunder og opgaver, for-
tæller Hanne Kristensen. 

Godt arbejdsmiljø

Efter tre forskellige lederjobs 
i lige så mange rengørings-
selskaber åbnede hun All 
Clean i 2008. I dag leverer 
firmaet rengøring over hele 
Fyn. Hos erhvervskunderne, 
der tæller langt hovedparten 
af opgaverne, foregår det ty-
pisk mellem klokken 4 og 8 

om morgenen samt 16 til 21 
om aftenen.
– Mine medarbejdere har stor 
medbestemmelse på opgaver-
nes løsning. Deres løn ligger 
over de officielle takster fra 
3F, og de har ingen strenge 
tidsplaner. Det skaber godt 
arbejdsmiljø, der igen betyder 
god service til vores kunder, 
tilføjer Hanne Kristensen.

Vask og servering

Foruden rengøring løser All 
Clean serviceopgaver som 
vask af senge- og arbejdstøj, 
duge og servietter. Levering 
og servering af morgenmad, 
køkkenmedhjælp og servering 
til møder samt formidling af 

ALL cLEAN 
Folehaven 55

5700 Svendborg
Tlf. 20 95 10 87

Blangstedgårdsvej 1
5220 Odense SV
Tlf. 20 95 10 87

Mobil 42 34 19 12
all-clean@live.dk
www.allclean.dk
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spodsbjergmaskin@mail.dk

POLÉRTEKNIK ApS
Dunsbjergvej 3 - DK-5900 Rudkøbing - Tlf. 6257 2686

polerteknik@polerteknik.dk - www.polerteknik.dk

SVENSK INDUSTRIGRAVYR
S. Industrigatan 4  - SE-314 34 Hyltebruk - Tlf. 0046 345 170 10

info@industrigravyr.se - www.industrigravyr.se

KOOPERATION

BESØG OS PÅ
ELMIA SUBCONTRACTOR 2010, 9 -12 NOV., ELMIA, SWEDEN, HAL B, STAND 09-60

EUROMOLD 2010, 1. - 4. DEC., FRANKFURT, GERMANY, HAL 8, STAND D10

POLÉRTEKNIK ApS
Dunsbjergvej 3 - DK-5900 Rudkøbing - Tlf. 6257 2686

polerteknik@polerteknik.dk - www.polerteknik.dk

SVENSK INDUSTRIGRAVYR
S. Industrigatan 4  - SE-314 34 Hyltebruk - Tlf. 0046 345 170 10

info@industrigravyr.se - www.industrigravyr.se

KOOPERATION

BESØG OS PÅ
ELMIA SUBCONTRACTOR 2010, 9 -12 NOV., ELMIA, SWEDEN, HAL B, STAND 09-60

EUROMOLD 2010, 1. - 4. DEC., FRANKFURT, GERMANY, HAL 8, STAND D10

POLÉRTEKNIK ApS
Dunsbjergvej 3 - DK-5900 Rudkøbing - Tlf. 6257 2686

polerteknik@polerteknik.dk - www.polerteknik.dk

SVENSK INDUSTRIGRAVYR
S. Industrigatan 4  - SE-314 34 Hyltebruk - Tlf. 0046 345 170 10

info@industrigravyr.se - www.industrigravyr.se

KOOPERATION

BESØG OS PÅ
ELMIA SUBCONTRACTOR 2010, 9 -12 NOV., ELMIA, SWEDEN, HAL B, STAND 09-60

EUROMOLD 2010, 1. - 4. DEC., FRANKFURT, GERMANY, HAL 8, STAND D10

På Elmia messen præsenterer Polerteknik og Svensk Ind-
strigravyr det samarbejde der blev grundlagt på messen i 
2009, hvor der blev skabt en god kontakt, og hvor de første 
planer for et kommende samarbejde mellem de to virksom-
heder blev grundlagt.

Grundideen for samarbejdet er, at begge virksomheder vil kunne tilgodese 
deres kunder med et bredere udbud af kompetencer inden for polering og foto-
ætsning samt strukturering.
Det sidste år har vist, at samarbejdet er en styrkelse ikke kun for virksomheder-
ne, men det har også betydet at vore kunder har fået en bedre leverandør der 

gennem samarbejdet sikrer at opgaverne løses enten i Sverige eller i Danmark.
De næste måneder, arbejdes der målrettet på at sikre,  uddannelse af per-
sonalet i begge virksomheder så vi altid har ekstra kapacitet til rådighed, 
samt samarbejdet udbygges med deltagelse på fælles messer i Sverige og 
Tyskland.
Samtidig investeres i moderne måleudstyr, samt et fotomikroskop for derved 
at kunne lave en bedre indgangskontrol samt udbygge den slutrapport som 
laves til alle opgaver, disse investeringer gør også, at vi bedre kan dokumen-
tere at de kvalitetskrav vore kunder stiller opfyldes.
Disse nye tiltag vil vi gerne præsentere for vore kunder på Elmia eller ved et 
besøg enten hos Polerteknik eller Svensk industrigravyr.

KOOPERATION

POLÉRTEKNIK ApS · Dunsbjergvej 3 · DK-5900 Rudkøbing · Tlf. 6257 2686 · polerteknik@polerteknik.dk  · www.polerteknik.dk
SVENSK INDUSTRIGRAVYR · S. Industrigatan 4 · SE-314 34 Hyltebruk  ·  Tlf. 0046 345 170 10 · info@industrigravyr.se · www.industrigravyr.se

POLÉRTEKNIK ApS
Dunsbjergvej 3 - DK-5900 Rudkøbing - Tlf. 6257 2686

polerteknik@polerteknik.dk - www.polerteknik.dk

SVENSK INDUSTRIGRAVYR
S. Industrigatan 4  - SE-314 34 Hyltebruk - Tlf. 0046 345 170 10

info@industrigravyr.se - www.industrigravyr.se

KOOPERATION

BESØG OS PÅ
ELMIA SUBCONTRACTOR 2010, 9 -12 NOV., ELMIA, SWEDEN, HAL B, STAND 09-60

EUROMOLD 2010, 1. - 4. DEC., FRANKFURT, GERMANY, HAL 8, STAND D10

El til 
bolig og 
erhverv

> sikkert
> Funktionelt
> Komfortabelt

RING 66 15 97 97 · www.CME-ELSERVICE.DK

Fyns Skilte design ved Knud-Erik Lauritzen
5610 Assens
Tlf. 64 71 13 14 · Mobil 20 26 32 50 · www.fyns-skilte.dk

l	 Autoreklamer
l	 Facadeskilte
l	 Storformatsprint
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 Ophørs udsalg

Alle tæpper er originale persiske tæpper med certifikat direkte importeret fra Iran
Reparation, vask samt vurdering udføres

DE FLYVENDE TÆPPER
ved Abdollah Majidi, Vestergade 91 · 5000 Odense C · Tlf. 60 95 78 00 eller 66 13 62 53

Butikken lukkes efter 17 år pga. sygdom, og du har derfor 
nu mulighed for at købe dine drømme tæpper til EUROPAS 
billigste priser.  Vi har en af Danmarks største udvalg inden-

for ægte håndknyttede tæpper, sumak og kelim.Alt skAl 

væk

spar op til 

60%

Q8 Autoværksted
Det alsidige autoværksted, der har til huse direkte ud til en af de mest  

trafikerede hovedfærdselsårer i Odense city, betjener en typemæssigt vidtspændende  
kreds af privatkunder og erhvervsdrivende

af erhvervskunder”, fortæller 
Søren Pedersen. ”Firmaerne er 
i stigende grad opmærksomme 
på prisen, for en krone sparet er 
en krone tjent. Q8 Autoværksted 
er en solovirksomhed, og udover 
dét at operere med konkurrence-
dygtige priser markerer jeg mig 
ved at have snor i hele processen, 
fra kundens bil indleveres til reg-
ningen præsenteres. Der er sam-
menhæng i tingene, og i kraft 
heraf kan jeg sammen med mine 
kunder time og tilrettelægge 
udgiftskrævende indsatser som 
klargøring til syn og udskiftning 
af reservedele, så hele regningen 
ikke falder på en gang, og det er 
noget, folk sætter pris på. Lige 
nu har Q8 Autoværksted stærke 
efterårstilbud på vinterdæk og 
fælge. Ring og få en god pris. 
Følg også værkstedets seneste 
tilbud på Facebook.”   

”Når du sender din bil til meka-
niker, er situationen på mange 
måder beslægtet med dét at 
turde åbne munden hos tandlæ-
gen”, smiler indehaver Søren Pe-
dersen. ”Det handler om tillid, og 
derfor er det vigtigt for mig som 
mekaniker at kunne kommuni-
kere fyldestgørende med alle de 
meget forskellige kundetyper, 
jeg møder på mit arbejde. Værk-
stedet, der har specielt fokus på 
Ford og Toyota, råder over det 
nyeste testudstyr og servicerer 
alle bilmærker med oprethol-
delse af nybilgarantien. Udover 
private og firmaer betjener Q8 
Autoværksted en række forsik-
ringsselskaber omkring skader.” 

Kvalitet, sammenhæng  
og god timing

”På det seneste har jeg regi-
streret en pæn vækst i antallet 

Q8 Autoværksted · Vestre Stationsvej 76 · 5000 Odense c · Tlf. 66 13 44 65 · q8-auto@live.dk · www.q8-auto.dk



Årets Firmabil 2010
Opel Insignia ecoFLEX.

CO2 139 – 274 g/km, 8,5 – 19,2 km/l gælder brændstofforbrug ved blandet kørsel. Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr. *Beskatningsgrundlag ved erhvervsleasing via Opel Finans af Insignia 4-dørs 1.8 Edition.

www.opel.dk

Stærk motor og lavt brændstofforbrug som reelt mindsker CO2-udslippet imponerede juryen i Business Danmark og Bilavisen. Perfekt ergonomi 
var også en af de afgørende kvaliteter. Årets Firmabil Opel Insignia ecoFLEX byder på banebrydende design og enestående køreegenskaber. 
Vælg mellem det store udvalg af tekniske innovationer og udstyr bilen efter dine behov. Insignia ecoFLEX med 160 hk fås fra 412.975 kr. Insignia 
fås fra 326.175 kr. Beskatningsgrundlag fra 249.995 kr.*

Adaptive forlygter (AFL). Intelligent forlygtesystem med ni indstillinger. Lyser ”rundt om hjørner”, blænder 
automatisk ned for det lange lys og tilpasser sig alle kørebetingelser. Beskatningsværdi 12.500 kr.*

Ergonomisk sportssæde. Innovativt design, kan justeres på alle tænkelige måder med 4-vejs pneumatisk 
lændestøtte, så du altid kommer til at sidde perfekt. Beskatningsværdi 4.500 kr.*

ecoFLEX 2.0 CDTI. Brændstofbesparende kørsel med reduceret CO2-udslip men stor ydeevne. 
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Julefrokost
Bowl’n’Fun 

holder årets

De små pakker
Velkomstpakke 
Velkomstdrink og snackkurv
Pris pr. person 39,-
Natmad 
Mulligatawnysuppe
Pris pr. person 39,-
Drikkevarer ad libitum 
Øl, vin og vand 
Pris pr. person 299,-
Præmiepakke 
3 medaljer, bowlingstatuette, 
udskrift og champagnekøler 
med 1 flaske champagne
Pris pr. pakke 299,-

Nyborgvej 4 · 5700 Svendborg 
Grønløkken 3 · 5000 Odense C 

Tlf. 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Den store pakkeWeekendjulebuffet, 1 times bowling, live musik*, 

velkomstpakke, natmad og drikkevarer ad libitum 

(øl, vin og vand fra kl. 17.00)Pr. person kun575,-Prisen er ved 4-6 personer pr. bane 
- ekskl. skoleje kr. 15,- 

*Der er ikke live musik den 19.-20. nov. og 17.-18. dec.

LIVE MUSIK*

Vi gør julefrokosten  

ekstra festlig!

Læs mere på

www.bowlnfun.dk

*Svendborg har ikke live musik

den 19.-20. nov. og 17.-18. dec

Vi har også
JULEBUFFETsøndag til torsdag!

Pr. person

  169,-

Hver fredag og lørdag fra 19. november til 18. december 2010

Julefesten med buffet, musik og dans!

Stor julebuffet med alt hvad hjertet begærer. Bl.a. sild, dampet laks, sylte, 
tarteletter, frikadeller, gammeldaws æbleflæsk, leverpostej, medisterpølse, 
fiskefilet, glaseret hamburgerryg, barbeque ben, garniture og sauce.

Derudover er der ost, ris á la mande, frugtkurv, kaffe og småkager.

Weekendjulebuffet - fredage og lørdage
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 269,-
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- 
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Lejeaftale
En udsmykning af virksomheden, kan 
være en større kontant investering, 
derfor kan en lejeaftale med Gallerie 
Rasmus være løsningen. Skal man ud 
og indkøbe et større antal værker, vil 
man ofte fortryde en del af valgene efter 
kort tid. Ved en lejeaftale lever man 
med værkerne i en kortere periode. 

Vi udskifter kunsten en gang om året, 
og virksomheden betaler en månedlig 
leje for lån af kunstværkerne. 
Ud af den betalte leje kan 90% af beløbet 
omsættes til køb i galleriet.

www.gallerie-rasmus.dk

GALLERIE RASMUS

Virksomheder
kunst og image
Virksomheder i dag ønsker et spændende miljø for de 
ansatte såvel som for besøgende. Her kommer kunsten 
ind som et klart nummer et.

Når et firma er færdigindrettet, og vægge, borde, stole m.m. 
er på plads, så kommer den virkelig sjove udfordring.
Nu skal udsmykningen med billeder og skulpturer, få den 
kreative ånd i  virksomheden til at gå op i en højere enhed 
med omgivelserne - og styrke firmaets image.

Det har vi i Gallerie Rasmus stor erfaring med. 
Skal kunsten være stille, finurlig, farvemættet, og hvor 
meget skal der til for at skabe den rigtige atmosfære? Det 
finder vi i fællesskab med virksomheden frem til, indtil alle 
er tilfredse.

Ny Vestergade 8 + 9
5000 Odense C

Hauser Plads 14
1127 København K

Vestre Strandvej 20
9990 Skagen
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Intego Odense
Den landsdækkende 
el- og automationsvirk-
somhed har stor erfa-
ring i varetagelse af 
de lovpligtige eftersyn 
for en bred vifte af er-
hvervskunder indenfor 
industri og offentlige 
institutioner 

”Når det gælder de lovpligtige 
eftersyn indenfor el-teknik 
og mekanik, har Intego stort 
kendskab til myndighedernes 
krav”, fortæller afdelingsleder 
Bjarke H. Jensen. ”Først og 
fremmest skal bygninger og 
udstyr være funktionsdygtige 
og lovlige, og der skal udføres 
regelmæssige eftersyn - typisk 
en gang årligt. Ved manglende 
udførelse eller dokumentation 
for lovpligtige eftersyn kan der 

falde påbud og bøder, såfremt 
myndighederne konstaterer, 
at kravene ikke overholdes. En 
voksende aktivitet i vores regi 
er gennem detaljerede service-
aftaler at forestå de lovpligtige 
og andre eftersyn for en række 
fynske virksomheder og insti-
tutioner – heriblandt KIMS, 
Odense Zoo og Post Danmark. 
Udover de lovpligtige efter-
syn varetager Intego paral-
lelt hermed et stigende antal 
andre eftersyn – blandt andet 
i forbindelse med energitilsyn, 
termografering og HPFI-be-
skyttelse.” 

Attraktive servicetilbud

”Med Intego som service-
partner udføres de lovpligtige 
eftersyn til tiden. Alle data 
gemmes i vores web-system 
og stilles til rådighed for ser-
vicekunderne, som kan logge 
sig ind og få svar på spørgsmål 
som disse: 

· Hvor og hvornår fandt 
 det sidste eftersyn sted? 
· Hvilke fejl afdækkedes der?
· Hvordan blev de rettet, 
 og hvad gjorde vi for at 
 forebygge gentagelser? 

Integos servicekunder har 
via kundeportalen på vores 
hjemmeside fuld adgang til 
eftersynsrapporter og logbø-
ger. Hermed kan de overfor 
Arbejdstilsynet, Brandmyn-
dighederne og andre instanser 
dokumentere, at de overhol-
der lovgivningen. Intego va-
retager både eftersynene og 
alle papirgangene i forhold til 
myndighederne. På den måde 
kan vores kunder frigøre res-
sourcer – blandt andet til at 
udvikle deres kerneforretning. 
Kontakt os for nærmere info 
om Integos bredspektrede 
kompetencer og attraktive til-
bud på serviceområdet.” 

L æ s  m e r e  p å  w w w . l a n g e l a n d k o m m u n e . d k

V e l k o m m e n  t i l  L a n g e l a n d

Nu sælges de første byggegrunde i ØRSTEDBYEN - Rudkøbings nye bydel!

Bo få minutter fra Rudkøbings idyll iske bymidte og havn - 

og med naturen og en nybygget moderne skole, Ørstedskolen som nærmeste nabo.

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

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

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

Vi har faciliteterne til jeres kursus eller firmaudflugt.
Unik beliggenhed i Nordlangelands smukke bakker med 
udsigt til marker og skov og 400 m til Langelandsbæltet.

5953 Tranekær tlf. 3514 2828 Internet:    E-mail: info@bs23.dkwww.bs23.dk

Kursusdage med forplejning og drikkevarer. Pris v/20 
personer. En dag fra kr. 350 pr. person. 2 dage med 
overnatning i dbvær. fra kr. 1100 pr. pers.

Intego A/S · Holkebjergvej 91
5250 Odense SV · Tlf. 99 36 42 60  
intego@intego.dk · www.intego.dk
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Frisk ventilation i 25 år
K.E. Ventilationsser-
vice Odense ApS og 
indehaver Karl-Erik 
Bach-Hansen har 
leveret velfungerende 
ventilation til en stor 
fast kundegruppe i 
omkring 25 år.

- Vi vil meget gerne lave mere 
boligventilation i villaer og 
parcelhuse. Der er stort behov 
for det i de nye topisolerede 
boliger. De er trykprøvede og 
så tætte, at duggen står på 
ruderne, når beboerne ikke 
lufter tilstrækkeligt meget 
ud, fortæller Karl-Erik Bach-
Hansen til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn.

Råd, svamp og astma

Ved manglende og utilstræk-
kelig ventilation risikerer bo-

ligejerne råd- og svampeska-
der. Astma og generelt dårligt 
indeklima er også blandt de 
risici, der lurer lige bag dørene 
ved dårlig ventilation.

- Tidligere monterede vi venti-
lationsanlæg hos beboere med 
astma, fordi der dengang var 
mulighed for tilskud. I dag er 
de moderne ventilationsanlæg 
optimeret i en energivenlig 
retning, så de fungerer med 
varmegenvinding og lavener-
gimotorer, fortsætter Karl-
Erik Bach-Hansen.

Kims og kommuner 

K.E. Ventilationsservice Oden-
se leverer som mangeårig eks-
pert god ventilation og godt 
indeklima til en stor bred vifte 
af kunder. 
Fra små og store virksomheder 
som eksempelvis Hans Jørgen-
sen & Søn, Odense Marcipan 
og chipsfabrikanten Kims til 

bl.a. kontorer, lejemål i bolig-
foreninger, skoler og dagin-
stitutioner. Alle kunder nyder 
godt af K.E. Ventilationsser-
vice Odenses mangeårige eks-
pertise.

Niche

- Et godt indeklima er me-
get væsentligt for beboere og 
medarbejderes daglige velbe-
findende. For os handler det 
også om at lave et ordentligt 
produkt. Her har vi den fordel, 
at mange kunder kender mig 
fra et årelangt samarbejde, 
tilføjer indehaver Karl-Erik 
Bach-Hansen.
K.E. Ventilationsservice Oden-
se er også en nichevirksom-
hed, der løser specialopgaver 
på eget værksted. Eksempler 
er bl.a. udsugning til en ny 
tandklinik eller luftrensere og 
udsugning til en ny jordnødde-
koger hos Kims.  

K.E. Ventilationsservice Odense ApS
Kratholmvej 62 B · 5260 Odense S · Tlf. 65 96 25 26 · www.ventilation-fyn.dk · keventilation@mail.dk

EXPRES BILERNE FYN

FIRMATRANSPORTER

KURERKØRSEL

DISTRIBUTION

FLYTNINGER, Ind & udland

Vi laster fra 100 gram til 30 ton

www.EXPRESBILERNE.DK

63 17 10 70

                  

Industrivej 4, Hjallese, 5260 Odense S - Tlf. 65 97 29 04

BADSÆT
Danmarks billigste!

BADSÆT
AHORN MED HVID VASK
Vask, vaskeskab, glashylde, 
greb, spejl og halogenlamper 

H: 55 x B: 90 x D: 43,5

2.299,-

ÅBNINGSTIDER: 
Mandag - fredag 10.00-17.30     Lørdag 10.00 - 13.00



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

A/S

www.guldfeldt.com

VANVITTIGE
PRISER

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

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

Landsdækkende 
service

koNTAkT oS foR ET TIlbud dER PASSER TIl dIT bEhoV
Altid den rigtige pris – fØRSTE GANG!

fÅ kr. 20.000 koNTANT
For din gamle maskine ved køb af 
DEVELOP +452

fÅ kr. 10.000 koNTANT
For din gamle maskine ved køb af 
DEVELOP +220

Multibord i ANTRACIT-Linolium.
Hæve-/sænkebord. 
 

Indbyttet. 25 siders digital. Fuldfarve 
Kopi, Print og scan til net & E-mail.  
Som vist med fuld efterbehandling og 
stor kassette.

God for din ryg og din pengepung. Fuldfarve laser multimaskine.
Kopi, print, scan til net og E-mail samt 
fax. 30 fuldfarve og sort/hvid
Netkort
Dupleks

MulTIboRd

EKSKL. MOMS

dEVEloP 
+251 

6 åRS NyGARANTI

EKSKL. MOMS

24.900,-
fØR   79.900,-

Nu

dEVEloP 
INEo +452

VIST MED TILBEHØR

EKSKL. MOMS

59.900,-
fØR   79.900,-

Nu

VANVITTIG
PRIS 

M/ARMLæN

EKSKL. MOMS

dEVEloP 
INEo +220

EKSKL. MOMS

29.900,-
fØR   39.900,-

Nu

dEVEloP 
+35

EKSKL. MOMS

14.900,-
fØR   27.200,-

Nu

4.995,-
fØR   7.493,-

Nu

1.999,-
fØR   2.845,-

Nu
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Moderne mødested tæt på  
Odense

op. De mødes centralt i Fangel, 
fem minutter fra motorvejen 
ved Odense, hvor værtsparret 
sørger for mødelokale, formid-
dagskaffe, frokost og eftermid-
dagskaffe.
Små og store møde- og fest-
lokaler giver plads til dags-
møder, kurser og fester for 
erhvervskunder og private. 
Altså også plads til familiefe-
ster og aktuelt julefrokoster 
for private og firmaer.  

Stærke priser

Her er faste, konkurrencedyg-
tige priser. Ikke bare i efterårs- 
og vinterferien men hele året.
De kommende julefrokoster 
med musik og dans samt vildt-
aften er også faste punkter på 
kalenderen. Det samme er mad 
ud af huset og samarbejdet med 
rengøringsfirmaet All Clean.

Fangel Kro & Hotel  
frister med hyggeligt 
og charmerende  
nyrenoveret luksus til 
meget konkurrence-
dygtige priser – fem 
minutter fra Odense

Siden 1998 har værtsparret 
Mette og Jens Boman kastet 
ny glans over den historiske 
kongelig privilegerede Fangel 
Kro & Hotel med historie til-
bage til 1855. 
I dag frister møde-, spise- og 
feststedet med 30 flotte nyre-
noverede værelser, med egne 
badeværelser, og selskabs-
lokaler i elegant stil. Her 
er den hyggelige charme og 
gæstfrihed en skøn kontrast 

til storbyens stress og jag. Til 
hverdag og fest, weekend- og 
ferieophold.

Håndværkere og sælgere

– Vi henvender os til sælgere, 
handelsrejsende og håndvær-
kere og eksempelvis under-
visere. Vi har også i flere år 
haft en slagtermester og en 
SDU-ansat boende tre-fire 
dage om ugen. Køkkenet har 
åbent med a la carte hele ugen 
fra kl. 11.30-21.00. Vi serverer 
dagens ret, laver madpakker 
og har 150 gratis p-pladser til 
person- og lastbiler lige uden 
for døren, forklarer Mette og 
Jens Boman.   

Dagsmøde og julefrokost

Da Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn kommer forbi, er seks kon-
sulenter fra hele landet dukket 

Fangel Kro & Hotel · Fangelvej 55 · 5260 Odense S · Tlf. 65 96 10 11 · info@fangelkrooghotel.dk · www.fangelkrooghotel.dk

Vi bringer billede og lyd
ind i din virksomhed
Siden 1997 har vi leveret professionelt AV udstyr til erhverv og offentlige 
kunder i hele Danmark. Vi tilbyder salg, installation, udlejning og service 
indenfor følgende områder:

 Projektorer og lærreder
 Interaktive tavler
 Rumstyringssystemer
 Digital skiltning

 Storskærme
 Videokonference
 Lydanlæg
 LED bander

Kontakt en af vores konsulenter eller se mere på www.avcenter.dk.  
Her kan du blandt andet downloade vores nyeste AV CENTER magasin 
samt tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.

Svendborgvej 39 5260 Odense S Telefon 70 20 29 55 odense@avcenter.dk
Albuen 13 6000 Kolding Telefon 75 53 60 00 kolding@avcenter.dk

Verdens første LED projektor

KR. 5.995,-
Tilbudspris frem til 31/10-2010

Casio XJ-A 130 er med sin vægt på blot 2,3 
kg. og højde på 4,3 cm. den perfekte mobile 
projektor, der passer lige ned i computer-
tasken. LED lampeteknologien giver dig en 
garanti på 20.000 lampetimer uden lampeskift. 

Normalpris 

KR. 6.995,-

SPAR KR. 1.000

  KØBENHAVN   ODENSE   KOLDING   ÅRHUS   AALBORG
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FyNs AuTO Aps
Vi servicerer også under garantien

www.fynsautoaps.dk
Landbrugsvej 10R · 5260 Odense S
tlf. 66 14 55 25 · 23 23 55 25

Billige dæk og fælge
Alt i repArAtion

Kranioklinikken
Gennem kranio sakral 
terapi behandles hele 
mennesket via en  
aktivering af kroppens 
egne helbredende 
kræfter. Shila Nielsen, 
der er uddannet syge-
plejerske, har stor  
erfaring i behandling 
af en lang række 
fysiske og psykiske 
ubalancer 

»Jeg er uddannet sygeple-
jerske og har bl.a. arbejdet 
på en hjertemedicinsk afde-
ling i 8 år«, fortæller Shila 
Nielsen. »Gennem mit virke 
som sygeplejerske, uddannet 
rygestopinstruktør og under-
viser i forskellige former for 
legemsøvelser har jeg stor er-
faring i behandling af livsstils-
betingede ubalancer som f.eks. 

overvægt og forhøjet blodtryk. 
Kranio sakral terapi er effektiv 
til behandling af en lang ræk-
ke lidelser – heriblandt mu-
skelspændinger og problemer 
med kæbe, nakke, skulder, ryg 
og bækken. Andre lidelser kan 
nævnes stress, svimmelhed, 
piskesmæld fordøjelsesproble-
mer, hovedpine, tinnitus, mi-
græne, depression og hede-
ture. Derover har jeg erfaring 
fra det gynækologiske speciale 
med fokus på vandladnings og 
nedsynkningsproblemer.«

Fokus på hele mennesket

»Kranio sakral terapi fokuse-
rer på hele mennesket, og min 
primære opgave som terapeut 
er at »coache« patientens krop, 
så den igangsætter sine ibo-
ende helbredelsesprocesser og 
bringer sig selv i balance. Gen-
nem kranio sakral terapi fjer-
nes årsagerne til patientens 
ubehag – ikke kun symptomer-
ne. Der er gang i processerne 
længe efter, behandlingen har 

fundet sted. Jeg yder også hjælp 
til livsstilsomlægning – for ek-
sempel omkring røg, alkohol 
og mad. Her kan jeg tilbyde en 
række individuelt tilrettelagte 
forløb. I virksomhedsregi kan 
jeg med faste intervaller gå ind 
og tjekke op på medarbejdersta-
bens velbefindende og iværk-
sætte forebyggende behandling 
af stress, muskel og ledsmerter 
m.m. Det overordnede mål er 
sunde og raske mennesker i 
god balance med sig selv. Ring 
og hør nærmere om de mange 
muligheder med kranio sakral 
terapi.«

Shila Nielsen · Fruens Bøge Alle 29 · 5250 Odense SV
Tlf. 24 48 04 96 · info@kranioklinikken.dk

www.kranioklinikken.dk

Åbningstider: Mandag, onsdag og torsdag: kl. 7-15 
Tirsdag og fredag: kl. 8-17

 
Telefontid: Hver dag kl. 12-13

ved akut behov kan der bestilles tider aften og weekend



BF-OKS A/S · Mejerivej 14 · 5874 Hesselager · Tlf. 62 25 31 11 · bf-oks@bf-oks.dk · www.bf-oks.dk
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Hele landets kødleverandør 

BF-OKS A/S leverer 
forarbejdet  
og forædlet kvalitets-
kød til storkøkkener 
landet over med 
nøgleord som kvalitet, 
tillid og tryghed 

– Vi tilbyder et bredt sorti-
ment af bæredygtige produk-
ter og høj leveringssikkerhed. 
Vi går ind for åbenhed og 
dialog og er altid parate med 
faglig rådgivning til alle vores 
kunder, fortæller direktør Mi-
chael Gertz.

Fyns største

Som Fyns største engrosslag-
ter leverer BF-OKS blandt 
andet varer til kantiner og 
storkøkkener, alle sygehuse 
i Region Syddanmark, pleje-
hjem, hoteller, konferencecen-
tre og restauranter i hele 
Danmark. Virksomheden er 
også leverandør via SKI-afta-
len, Statens og Kommunernes 
Indkøbs Service A/S.

– Vores specialiteter er magert 
sydfynsk lammekød fra en lo-
kal fåreavler ved Hesselager. 
Der er mange måder at tilbe-
rede kødet på, og vi leverer 
kødet i de udskæringer, som 
kunden måtte ønske det.
Ud over traditionelt dansk 
svinekød er Fynsk Frilands-
gris fra Hesselager ligeledes 
en specialitet med kvaliteten 
helt i top. Det er således vores 
eget svar på ønsket om godt 
og sundt svinekød, der både er 
godt for sundheden og samvit-
tigheden via bæredygtig pro-
duktion, fortsætter Michael 
Gertz.

Stærk kvalitet og pris

De fynske frilandsgrise vejer 

syv til otte kg. mere end al-
mindelige slagteklare grise. 
Alligevel leverer BF-OKS 
konkurrencedygtige priser til 
kvalitets- og prisbevidste kun-
der, der altså har mulighed 
for at købe det bedste danske 
svinekød – uden at overskride 
budgettet.
– Vi serverer det helt gryde-
klart til kunderne. Ønsker de 
for eksempel fem kg. skinke-
culotte marineret i ramsløg, 
ja så får det det, fortsætter 
direktør Michael Gertz.

Stor udvidelse

Sidste år blev virksomhedens 
produktionsfaciliteter udvidet 
til 1700 km2 – fulgt op af 213 
nye km2 kontor- og persona-
lefaciliteter i indeværende år. 
En væsentlig udvidelse fra de 
hidtidige rammer på i alt 700 
km2.
BF-OKS sætter således kun-
dernes ønsker og behov i høj-
sædet. Som specialist i foræd-
ling opfylder virksomheden 
alle individuelle ønsker til 
udskæringer og specialpro-
dukter.

Fedtfattigt m.m.

– Vores kunder får alt fra fedt-
fattige til allergivenlige pro-
dukter samtidig med, at sma-
gen og kvaliteten altid følger 
med. Vores dygtige slagtere 
står parate til at opfylde netop 
jeres ønsker, forklarer Michael 
Gertz videre.
Virksomheden blev stiftet i 
1984 med hovedvægt på ud-
skæring af oksekød fra Charo-
lais og Hereford. I dag hand-
ler det foruden ovennævnte 
specialiteter også om et stort 
og righoldigt pålægssortiment 
samt alt fra fjerkræ, oksekød, 
kalvekød, vildt og eksotisk 
kød.



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

A/S

www.guldfeldt.com

VANVITTIGE
PRISER

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

Landsdækkende 
service

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.


