– En kvalitetsbevidst familievirksomhed

Høj kvalitet og service til alle kunder
Gundsø Entreprenør Forretning blev grundlagt i 15. juli 1995 af
Rene Vesterlyng. God service og høj kvalitet har altid været
virksomhedens grundpiller, og på disse værdier er vi vokset støt
igennem årene. I 2006 blev ejerkredsen udvidet til to familiemedlemmer, da familiens næste generation – ved Jesper Vesterlyng – blev
meddirektør og nu leder virksomheden sammen med Rene.

I dag er vi en moderne entreprenørvirksomhed med stor bredde i vores
kompetencer, og vi investerer løbende vores overskud i nyt
materiel, som gennem effektive arbejdsgange sikrer, at vi kan løse store
og akutte opgaver for vores kunder, der primært tæller virksomheder
og offentlige kunder.

Alle kunder kan regne med, at vi leverer kvalitetsarbejde til
aftalte tid og inden for den aftalte økonomiske ramme.
Vi har kunder, som gang på gang vælger os til opgaven. Det er vi
stolte af, og denne tillid vil vi også i fremtiden leve op til.
På de følgende sider kan du se, hvor brede vores kompetencer
er, og du er altid velkommen til at henvende dig uforpligtende
med en opgave – vi dækker hele Sjælland.

Vi tilbyder alle former for kørsel inden for bygge- og anlægsområdet samt affaldstransport med nye og moderne biler, udstyret med
de bedste hjælpeværktøjer for rationel transport.

Mads Bonderup A/S
Guldalderen 4 • 2640 Hedehusene • Tlf. 70 238 020
Fax 70 238 022 • www.madsbonderup.dk

Vi råder over lastbiler monteret med kraner i størrelse fra 24
tons/m med rækkevidde op til 15 m - til 85 tons/m med rækkevidde op til 24 m.
Alle kraner er med fjernbetjening og kan udstyres med forskellige
værktøjer såsom grab, pallegaffel og løfteklokke for elementmontage.

Asfalt
Vi udfører næsten alle opgaver inden for asfaltarbejde.
Vi har en stor vognpark, der kan løse de fleste opgaver –
for nyligt har vi indkøbt ny fræser og tromle, så vores team
effektiv kan løse opgaven. Ved de største projekter, og hvis
vi mangler specialmaskiner, samarbejder vi med udvalgte
underleverandører. For dig betyder det ingenting – du har
stadig os som eneste kontaktperson.

Vi kombinerer hjerner
og maskinkraft
Vi anvender maskiner til alle de opgaver, vi udfører, men
vi er kun en succesfuld virksomhed, fordi vi skatter vores
medarbejdere højt. Vi arbejder hver dag på at sikre, at
vi tilbyder en inspirerende arbejdsplads for hele vores
organisation – fra lærlingene til de ledende medarbejdere.
Vi prioriterer sikkerhed og efteruddannelse højt, så vores
ansatte altid udvikles. Dermed får de lyst til at blive hos
Gundsø Entreprenør Forretning, hvor de – med motivation
og erfaring – skaber værdi for vores kunder.

TÆPPER • VINYL • LINOLEUM • GULVAFSLIBNING

K D Gulve A/S
Himmelev Bygade 52 – 54 A • 4000 Roskilde

46 37 35 34
E-mail: kdgulve@kdgulve.dk • Web: www.kdgulve.dk

TV-inspektion
Den helt store fordel ved TV-inspektion er, at vi let kan undersøge ledningsnettet uden at
bryde overfladen. Hvis du oplever lugtgener eller er bekymret for, om du har rotter, så
kontakt os. Vi fører et kamera ned og undersøger kloakken – nemt og til en lav
pris, da vi har nyt, højteknologisk udstyr til opgaven.
Vi sørger naturligvis for, at al dokumentation og kvalitetssikring er i orden og udfærdiget
efter de gældende regler.

Slamsugning
Er kælderen oversvømmet, grundvandspumpen stået af, eller
køkkenvasken eller toilettet stoppet, så sender
Gundsø Entreprenør Forretning en slamsuger ud til at klare
opgaven. Vi har udstyret i orden – senest supplerede vi vognparken med fire 4-akslede slamsugere og to 2-akslede slamsugere.
Da vi har døgnvagt, kan vi rykke ud, når problemet opstår. Du
ringer bare til os på 46 78 75 85, og du vil blive stillet videre til
vores vagttelefon, hvis det er uden for vores normale åbningstid.

Tømrermester

Bjarne Hansen ApS
- hvis tingene skal være i orden!
Vi laver alt inden for tømrer- og snedkerfaget lige fra store byfornyelsessager, nybyg og isoleringsopgaver til udskiftning af Fru
Jensens gamle tag.
Vi monterer køkkener, gaderobeskabe, badeværelsesmøbler og
kan også fremstille specielt inventar efter mål. Derudover laver
vi alle former for renovering af gamle vinduer og døre og er eksperter i Rådvadmetoden.

Ledreborg Allé 100 E • 4000 Roskilde

Tlf.: 4632 3236 • Mobil: 4020 6976
E-mail: bh@tfbh.dk

Se mere på:
www.tfbh.dk

Kloak

Jord og beton

Vi udfører alle former for kloakarbejde. Fra udskiftning af et enkelt
rør til større kloakarbejde og tilslutning til ledningsnettet. Vi har stor
erfaring med et bredt udvalg af kloakopgaver, og vi sørger for, at al
dokumentation og kvalitetssikring er i orden og lever op til gældende
regler og normer.

Uanset, om du skal have fjernet tilkørt jord, lagt fliser eller støbt betongulve eller fundamenter, kan vi klare opgaven. Vores folk er
uddannede inden for faget og bliver jævnligt sendt på kurser for at
holde sig opdateret.

Vi har også erfaring med kloakering i det åbne land.

Ring derfor gerne til os, og få et ganske gratis og uforpligtende tilbud.

Mandskabsudlejning





Kvalitetsløsninger
Konkurrencedygtige priser

30 961 961

Faglærte og fagkyndige medarbejdere

mail@bygx.dk

Akut bemanding i hele Danmark

www.bygx.dk

Få en serviceaftale
Har du en fedtudskiller, der jævnligt propper til, eller vil du bare
være sikker på, at toilettet altid fungerer, er det en god idé at lave
en serviceaftale med os – så kommer vi på aftalte tidspunkt og
sørger for, at tingene er i orden. Det koster ikke ekstra at lave en
fast aftale – du betaler stadig kun for den specifikke opgave, som er
indberettet i aftalen. Vi har flere boligselskaber og boligforeninger, som drager stor fordel af en serviceaftale.

Murerarbejde
Vores murere er veluddannede og altid friske
på nye og spændende udfordringer. Om det
er flise-/klinkearbejde eller et større projekt
med almindelige mursten, så kontakt os. Vi
påtager os alle former for murerarbejde, både
nybyggeri og renovering.

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Lille Valbyvej 2A, St. Valby
4000 Roskilde
Telefon: 46 78 71 38

Komplet!
www.wirtgen-group.com/denmark
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Facader
Nybygning
Vedligehold
Flyttelejligheder
Vinduesrenoveringer
Afrensning af graffiti
Påføring af antigraffiti

www.gundsoe-malerforretning.dk

Vognmandskørsel
og containerudlejning
Vi tilbyder alle former for vognmands- og
entreprenørkørsel. Vi har eksempelvis to
4-akslede, en 3-akslet bil, maskinanhænger og vippelad. Vi har en fast
mand tilknyttet vores biler, og dermed kan
du som kunde blot ringe til vores kontor –
så klarer vi effektivt din opgave.

Autobugsering / Maskintransport

John’s
Special Transport

Guldalderen
Sindalvej6C
10• •2640
2610Hedehusene
Rødovre
www.johns-specialtransport.dk
www.johns-specialtransport.dk• •Tlf.:
Tlf.:2014
20140682
0682

Vognmandsfirmaet John’s Specialtransport
Special Transportkan
kantilbyde
tilbyde
flere produkter inden
forvogmandsbranchen.
vognmandsbranchen.
indenfor
Vi har bl.a. specialiseret os inden for følgende områder:
• Bugsering
• Gaffeltruck
• Maskintransport
• Entreprenørmateriel
• Biler og campingvogne
• Kranarbejde op til 100 tm
8, 10
fods container.
• 8-,
10-ogog2020-fods
containere
særtransport.
• Opgaver under særtransport
30 ton egenvægt
egenvægt.
• Maskiner op til 60
regler.
• Kørsel med farlig gods efter ADR
ADR-regler

Gundsø Entreprenør Forretning A/S
Langebjerg 8
4000 Roskilde
Tlf.: 46 78 75 85
info@gef.as

www.gef.as

I

M A N T

E

D

A

N

Herlev Diamanten løser alle opgaver inden for diamantboring og diamantskæring. Ingen opgaver er for store eller for små til os – ved større opgaver
– ring og få en pris.
Diamantboring

Diamantskæring

Med Diamantboring giver det en
pænere afslutning og dermed mindre
efterreparation.

Med Diamantskæring er præcisionen
i fokus. Skal der skæres ud til nye
åbninger som f.eks. en dør eller et
vindue, er denne løsning den bedste.

Bredekæret 25 • 4000 Roskilde • Tlf.: 40 15 37 37
info@herlevdiamanten.dk • www.herlevdiamanten.dk

• 12542 • www.jsdanmark.dk

Scan QR-koden, og kom direkte til vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om vores historie,
se referenceprojekter, møde vores ansatte og måske søge en stilling hos os. Vi har løbende brug for nye,
dygtige medarbejdere.

