– Alle faggrupper under ét tag

Hos Håndværkergården
skal du kun henvende dig ét sted
Med Håndværkergården som samarbejdspartner sparer vi
dig eller din virksomhed for at koordinere mange forskellige
håndværkere. Med fem afdelinger med speciale i tømrer-,
maler-, VVS/blikkenslager-, el- og anlægsarbejde tager vi
hånd om hele projektet og sikrer, at opgaverne kommer i de
rette fagmænds hænder fra starten.

30 års erfaring med kvalitet til tiden

Vi løser opgaver for både private og
erhvervskunder og planlægger arbejdets
udførelse i tæt og løbende dialog med dig.

Håndværkergården blev grundlagt i 1988 og er i dag ejet af
entreprenørfirmaet Hansson & Knudsen A/S. Vi bor centralt
i landet med to baser i Odense og Vejle. Vi har en fast stab
på 95 erfarne medarbejdere fordelt på 65 servicevogne. Vi
tror på, at engagerede medarbejdere giver øget arbejdsglæde og dermed også øget kvalitet i vores projekter. Derfor
sørger vi for løbende at uddanne vores folk og investere i et
godt arbejdsmiljø. Hos Håndværkergården tager vi desuden
lærlinge ind og uddanner fremtidens håndværkere.

Sådan fungerer det
1-2-3
1: Opgaven
Du beskriver opgaven – vi
danner os et overblik og vender
retur inden for 24 timer.
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2: Du får et tilbud
Vi giver dig et
uforpligtende tilbud
på pris og varighed.

3: Dit projekt er i gang
Vi kommer til aftalt tid, overholder
aftaler og udfører et godt stykke
håndværk med garanti.

Tømrer

- I SIKRE OG KVALITETSBEVIDSTE HÆNDER
Gode håndværksmæssige traditioner er i højsædet hos os. Vi
mestrer både det klassiske håndværk og de nyeste teknikker
og sætter en ære i at levere et professionelt stykke arbejde. Vi
anvender altid materialer af højeste kvalitet, så du er sikker på at
få et resultat, der er til glæde og gavn i mange år. Vores tømrerafdeling har eget moderne maskinsnedkeri, som bl.a. har gjort
os kendt som kvalitetsleverandør af indvendige døre.
Vores tømrere og snedkere løser alle opgaver inden for:
• Ombygning, tilbygning og renovering
• Tagarbejde
• Køkken, bad og garderobe
• Døre – ude såvel som inde
• Vinduer og ovenlysvinduer
• Tyverisikring og forsikringsskader
• Gipsarbejde
• Glarmesteropgaver
• Efterisolering
• Snedkeriarbejde
• Specialopgaver på eget maskinsnedkeri
• Hoved- og fagentreprise

DIN ØKONOMI VIL ELSKE
DEN NYE FIRMABIL

Ring på +45 7213 2000

Individuelle løsninger
Stor ﬂeksibilitet
Konkurrencedygtige priser

Icopal Entreprise ApS
Odense
Tlf. 44 88 71 90
www.icopal-tag.dk
dkfyn@icopal.com
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Maler

- I FAGLÆRTE OG PROFESSIONELLE HÆNDER
Nogle gange er der tårnhøjt til loftet, og andre gange er det en
simpel maleropgave. Uanset projektets omfang er malerafdelingen en kompetent og pålidelig samarbejdspartner, som du trygt
kan overlade alle maleropgaver til. Vi håndterer både simple og
komplicerede former for indendørs og udendørs malerarbejde
for privatpersoner, boligforeninger, erhverv, bygmestre samt
kommunale og offentlige organisationer. Som ansvarsfulde malere ved vi, at vi er i dit hjem eller på din virksomhed, og vi sørger
naturligvis altid for at dække af og rydde op efter os.
Vi løser alle maleropgaver inden for:
• Alle maleropgaver ind- og udvendigt
• Renovering, ombygning og nybygning
• Reparationer og forsikringsskader
• Fagentrepriser
• Spartling og fuldspartling af gips
• Fuldspartling af lofter og vægge
• Tapet, væv og filt
• Restaurering
• Dekorationsspartling

Grøn maling i alle farver
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VVS/Blikkenslager

- GENNEMTÆNKTE LØSNINGER I
AUTORISEREDE HÆNDER
Et ordentligt og professionelt udført VVS-arbejde sparer dig eller
din virksomhed for penge på den lange bane. Med en autoriseret blikkenslager fra Håndværkergården, er du garanteret
installatørarbejde, der opfylder alle gældende lovkrav. Vi har stor
erfaring med at løse alle typer af opgaver for private, erhvervskunder og offentlige organisationer. Vores autoriserede VVS-installatører bliver løbende uddannet inden for nye teknologier og
teknikker.
Vi løser alle opgaver inden for:
• Vand
• Varme
• Sanitet
• Tagrender
• Blikarbejde
• Køkken og bad
• Forsikringsskader
• Energivejledninger
• Fjernvarmeanlæg
• Centralvarmeanlæg
• Alternative varmeanlæg
• Renovering og tilbygning
• Servicearbejde og reparation
• Fagentreprise

SKIDT MED SKRALDET, DET FJERNER VI

• Affald fjernes med grab
• Containere udlejes
• Grus, sten og muldjord leveres
Brylle Industrivej 9 • Brylle • 5690 Tommerup
Tlf.: 6475 1415 • Mobil: 2043 3922 • Mail: sh@arnenielsenbrylle.dk
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Elektriker

- SIKRE HÆNDER OG SKARPE HJERNER
Hos Håndværkergårdens elafdeling mestrer vi alle opgaver inden
for elinstallation. Opgaverne varierer fra, hvad en enkelt elektriker kan klare, til større projekter, hvor vi indgår som fagentreprenør. Vi sørger altid for, at elektrikeren bliver inddraget på det
helt rigtige tidspunkt, så der ikke opstår unødvendig spildtid på
dit projekt. Vores kyndige og autoriserede elinstallatører sikrer,
at alle installationer lever op til dine forventninger og opfylder
alle gældende lovkrav.
Vi løser alle opgaver inden for:
• Elinstallationer
• Hårde hvidevarer
• Porttelefonanlæg
• Belysningsanlæg
• Datainstallation
• Elvarme
• Smart lysstyring
• Forsikringsskader

Carsten H. Gjørtsvang
CEO/ Partner/ Headhunter
Telefon: 5140 8960
cg@targetheadhunting.com
Forskerparken 10, 5230 Odense M / Gl. Kongevej 1, 1610 Copenhagen V
www.targetheadhunting.com / Skype: Carsten.targetheadhunting

Aaløkkesholm A/S
Autoværksted • Autolakering • Pladeværksted

Et moderne autoværksted med mere end
50 års erfaring. I dag yder vi både service til
private og erhvervskunder.
Åløkke Allé 2 · 5000 Odense C · Tlf.: 66 11 97 92

www.aaloekkesholm.dk
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Maj-Britt: 2179 4293 • Pernille: 4043 1509

Gartner

- FLITTIGE HÆNDER MED GRØNNE FINGRE
Hos Håndværkergårdens grønne afdeling er vi godt rustet til at
udføre nyanlæg, renovering og vedligeholdelse af anlæg. Vores
anlægsgartnere tager imod alle typer af serviceopgaver, lige fra
rådgivning ved projektering til plejeservice for bolig- og grundejerforeninger. Vi assisterer også boligforeninger ved behov
for afløsning af varmemester eller med ejendomsfunktioner
ved sygdom eller ferie. Vi råder over en moderne maskinpark,
som sikrer, at vi altid har det optimale værktøj og maskiner ved
hånden.
Vi løser alle grønne opgaver inden for:
• Vedligeholdelse af alle former for udearealer
• Jordarbejde
• Beplantning, beskæring og hækklipning
• Opsætning af hegn
• Træfældning
• Belægninger og støttemure
• Etablering og vedligeholdelse af græsarealer

Kvalitet og miljø går hånd i hånd

I trygge hænder

Som en miljøansvarlig virksomhed er det Håndværkergårdens politik, at alle ydelser udføres med de mest miljøvenlige materialer og med mindst muligt materialeforbrug
og affaldsmængder. Vi tilstræber at reducere forbruget af
energi og anvender den til enhver tid mindst forurenende
teknologi. Vi har ligeledes fokus på, at en stadig stigende
del af affaldsprodukterne genanvendes.

Når du samarbejder med Håndværkergården, er du altid omfattet af den godkendte garantiordning Byg Garanti.

BYGGERI OG RENOVERING
GENNEM MERE END 70 ÅR…
Hansson & Knudsen A/S
Cikorievej 5 · 5220 Odense SØ

Tlf.: 66 12 08 10

info@hansson-knudsen.dk · www.hansson-knudsen.dk
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Lind Hansens Vej 5 • 5000 Odense C • 65 91 48 84 • hvg@hvg-as.dk
Treschowsgade 4 • 7100 Vejle • 70 25 48 84 • vejle@hvg-as.dk

Vi gør usynlig
service iøjnefaldende
Firmaet er startet i 2004, og vores fagområder er skibsrengøring, håndværkerrengøring og erhvervsrengøring. Vi dækker
faktisk alt rengøring – selv i kirker og til
festivaler!
Vi kan også hjælpe med rengøringen i
privaten.
Vi går op i høj kvalitet og et godt samarbejde med vores kunder samt faste medarbejdere.

Power Rengøring
AM Power Rengøring ApS
Akkerupvej 14
5620 glamsbjerg
Telefon: 6613 2621
anette@power-rengoring.dk
www.power-rengoring.dk

13080 • www.jsdanmark.dk

www.hvg-as.dk

