Vi hjælper hinanden og står til rådighed
– både når det gælder spørgsmål fra kunder
og kollegaer
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Vi bygger på erfaring og kvalitet
Med 60 år på markedet kan vi med stor knowhow, viden og erfaring rådgive og sælge værktøj, elværktøj, svejsemaskiner, beklædning og specialværktøj til håndværks- og metalindustrien.
Fra vores domicil i Aalborg sørger vi hver dag for, at varer fra mange
leverandører bliver samlet, pakket og leveret på mindre end 24 timer
til industrivirksomheder, installatører og byggepladser i hele Danmark.
Vores overordnede mindset, som præger hele virksomheden, er tillid,
ærlighed og respekt for kunder og kollegaer. Vores holdning er klar: Vi
hjælper hinanden og står til rådighed – både når det gælder spørgsmål
fra kunder og kollegaer.

Discover 3M
Precision-Shaped Grain
technology

En del
af noget større
Jydsk Værktøj er en del af Carl Ras,
som er en familieejet og landsdækkende engrosvirksomhed og en af landets største leverandører af værktøj,
beslag og arbejdstøj til håndværkere,
institutioner og industrien.
Som en del af Carl Ras dækker vi hele
Danmark, og ved at være en del af en
landsdækkende engrosvirksomhed
sikrer vi vores kunder et bredt udvalg
af kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Vores erfarne medarbejdere giver kompetent rådgivning, som
er med til at give vores kunder den
bedste løsning.
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Vi samler på tilfredse kunder
”Vi har samarbejdet med Jydsk Værktøj i et år vedrørende køb af arbejdstøj til vores ejedomsfunktionærer.
Jydsk Værktøj har formået at håndtere vores skifte af leverandør, på området, på en god og professionel måde.
Ved overgangen til Jydsk Værktøj, som leverandør, havde
vi vores forbehold i forhold til vores medarbejdere, da
arbejdstøj er en personlig ting for den enkelte.
Skiftet foregik smertefrit og med stor kyndighed fra
Jydsk Værktøj og Deres tøjleverandør. Vores medarbejdere i Alabu Bolig, har igennem det første år været
yderst positive.

Vores kontaktpersoner i Jydsk Værktøj har hurtigt formået at sætte sig ind i vores behov samt vores forretningsgange, og de yder dermed den bedst tænkelige service
for vores medarbejdere.
Vi er glade for vores samarbejde og tøver ikke med at
anbefale Jydsk Værktøj.”
Jeppe Dahl Larsen, indkøbsansvarlig Alabu Bolig A/S

Relationer og
samarbejdspartnere
Vores relationer til både kunder, leverandører,
kollegaer og samarbejdspartnere bygger på
tillid, ærlighed og gensidig respekt. Vi hjælper
hinanden og løfter i flok. Vi lægger vægt på at
have en bred palette af viden, så vi på tværs
af virksomheden altid er i stand til at finde
den rigtige løsning for vores kunder.
Når vi rekrutterer nye medarbejder, går vi ikke
udelukkende efter faglige kompetencer, men
i høj grad også de menneskelige egenskaber
som gåpåmod og en lyst til at indgå i det fællesskab, som kendetegner Jydsk Værktøj.

Forbrugsvarer – nemt, trygt og fleksibelt

Tlf.: 7010 7700 · info@multiline.dk · www.multiline.dk
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Hos os finder du det bredeste
udvalg af kvalitetsværktøj til de
bedste priser
Det er altid nemt at handle hos Jydsk Værktøj. Vi tilbyder vores kunder
et bredt produktsortiment fra kendte mærkevarer. Det er både muligt at
bestille online eller hos en af vores sælgere, og vi leverer fra dag til dag
gennem vores effektive distributionssystem. Vores kunder har også mulighed for at finde det, de har brug for, i vores butik i Aalborg.
Hos Jydsk Værktøj gør vi alt, hvad vi kan, for at vores kunder oplever, at de
får lidt mere. For eksempel ved at forudse deres behov og være fleksible,
når leverancen skal ekstra hurtigt frem, eller når der lige mangler noget.
For vi ønsker hver dag at bevise, at det er den menneskelige faktor, der gør
forskellen for samarbejdet og forretningen.

Professionelle
svejseløsninger.
Premium kvalitet til
en overkommelig pris.

3M Science. Applied to Life.™

Få personlig rådgivning
Vores medarbejdere gør en forskel

Ekstremt effektive

3 års garanti
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Intelligente løsninger til industrien

EN FØRENDE VIRKSOMHED
INDEN FOR GASUDSTYR
www.gasiq.com
Gasskæring og svejsning • Alle former for lodning • Reguleringsudstyr til gasafskærmet svejsning

Vi har en omfattende lagerbeholdning
på mere end 12.000 varenumre og et
velsmurt logistikapparat.
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3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Nu kan du
tilslutte to mobiler
til dit headset.
3M Science. Applied to Life.™

ROCOL® – Performance you can trust
Teknisk avancerede smøremidler udviklet
af vores kemikere og ingeniører for at
imødekomme kundernes behov i hele
branchen.
Ved brug af ROCOL®-produkter:
• Reduceres nedetid i produktionen
• Undgås dyre produkttilbagekaldelser
• Forlænges holdbarheden på emnerne

KEMA – opnå bedre effektivitet samtidig
med, at omkostninger og nedetid reduceres
med markedsførende Kema®-produkter
Vi forstår vores kunders behov og har
udvidet vores sortiment til at imødekomme
efterspørgslen:
• KEMA® aerosoler til professionel brug,
hvoraf nogle er NSF-registrerede
• Kemlock® cyanoacrylat og anaerobe
klæbemidler til professionel brug

ITW SPRAYTEC NORDIC APS · Priorsvej 36 · 8600 Silkeborg · Tlf.: 86 82 64 44 · info@itw-spraytec.dk · www.itw-scan.com
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Når i morgen er for sent
Hos Jydsk Værktøj er vores højeste prioritet den service,
vi yder over for vores kunder. Vi ved, hvor vigtigt det er
at kunne handle hurtigt, når der opstår akutte behov
i vores kunders forretning. Derfor tilbyder vi levering
samme dag til alle kunder i vores nærområde, både
Aalborg og opland. Hvis en vare bestilles inden klokken
9.30, bringer vores budbil leverancen frem til kunden,
som har varen samme dag.

Mere end 60 års erfaring
Dansk produktion af

Svejsehjelme og
åndedrætsværn
www.jbo.dk

Tlf.: 48 21 05 11 · Mail: info@jbo.dk
Industrivænget 12-14 · 3320 Skævinge

Bruger du den rigtige hjelm?

SLØSERI

ØKONOMI

ESSBOX SYSTEM BY ESSVE
Et integreret befæstelsessystem med
fokus på struktur og at gøre håndværkerens arbejdsdag mere effektiv.
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300 Compact
gevindskæremaskine
Gennemtestet i årevis af den
professionelle bruger!

KNAACK

Matador

35S rørskærer

Tyverisikring af dit værktøj.
Den er lige så let at håndtere
som den er robust.

Peddinghaus, smedet stålkonstruktion, der er 3 gange
stærkere end støbejern.

Nu med X-CEL® kuglegreb for
hurtigere skæring.

B -500 transportabelt
affasningsværktøj
• Hurtig opstilling og drift.
• Gnistfri drift.
• 37,5°; 30° og 45°
(med ekstra skærehoved).

RIDGID.com

MASCOT® WORKWEAR
www.mascot.dk
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Sæt navn på arbejdstøjet
Nemt, hurtigt og professionelt
Det ser altid mere professionelt ud, når et firmas repræsentanter er
iført ens tøj med firmaets logo. Vi tilbyder at trykke navn og logo på
arbejdstøj og lægger vægt på at kunne levere en hurtig og effektiv
service over for vores kunder. Hvis vi allerede har din virksomheds
trykklare logo, kan vi i løbet af 10 minutter påtrykke logoet på jeres
arbejdstøj.

Værktøj kan forsvinde. Med STAHLWILLE
Tool Control Solutions har du muligheden
for at undgå det.

Baldershøj 11 E-F · 2635 Ishøj · Telefon: 43 77 77 87 · info@stahlwille.dk · www.stahlwille.dk

Kemppi AS
Literbuen 11
2740 Skovlunde
Tlf.: 44941677
www.Kemppi.dk
I mere end 60 år har Kemppi lanceret mange innovationer på markedet inden for både
udvikling af svejseteknologi og produktive svejseløsninger. Kemppi vil også i fremtiden
investere i forskning og produktudvikling med førsteprioritet på anvendelighed og
design samt teknisk produktkvalitet.
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FLASH PROTECT® er det nye øjenværnssystem i alle T-SYSTEM®,
TIG- og M-SYSTEM® og MIG/MAG-slanger, der blænder af på
automatiske svejsehjelme lige før svejsebuen tændes, for en
fuldstændig beskyttelse mod svejsestråler.

14154 • www.jsdanmark.dk

Jydsk Værktøj A/S
Gugvej 127
DK 9210 Aalborg SØ
Tlf.: 98 14 78 11
Mail: jydsk@jydsk.as

