GRUNDIGHED I GENERATIONER

VELKOMMEN TIL

JYDSK RØR OG
ENTREPRENØR A/S

I løbet af tre generationer har vores
princip om ”at gøre et ordentligt stykke
arbejde” fået virksomheden til at vokse til
30 medarbejdere, der reparerer, installerer
og projekterer alle typer VVS-arbejde.

Jydsk Rør og Entreprenør er en familieejet VVSvirksomhed, som i snart 50 år har sørget for, at
installationerne er i orden hos tusindvis af familier.

VVS OG VARMEPUMPE
Alle VVS-opgaver i din bolig er vores speciale. Vores
dygtige VVS-fagfolk klarer alle typer renovering
og installation i hjemmet, hvad enten det er i
badeværelse eller køkken, med varmeanlæg eller
andre installationer.
Vi deltager også gerne i nye projekter og nybyggeri,
hvor vi bl.a. løser opgaver inden for sanitet,
ventilation, gulvvarme og meget andet. Vores folk er
efteruddannede og certificerede.
Vil du benytte en aktuel støtteordning til at få
udskiftet gamle installationer? Vores medarbejdere
kan rådgive om mulighed for støtte, og de har
kompetencen til at afmontere din gamle gaskedel
eller dit gamle oliefyr. Og til fx at montere en
varmepumpe i stedet.
ENTREPRENØR OG KLOAK
Vores autoriserede kloakmester kan hjælpe med
alle de underjordiske problemer ved din bolig;
forsikringsskader på kloak, renovering og ombygning.
Vi foretager også tv-inspektion og etablerer
rottespærre, hvis du er uheldig at have det behov.
Er det blevet din boligs tur til at lave regnvandsseparation? Så hjælper vi gerne med at føre din
ledning ud til afløbsnettet i vejen. Med en ny og

opdateret vognpark
er Jydsk Rør og
Entreprenør parat til at
løse alle opgaver med
dræn, afløb og kloak –
hurtigt, effektivt og med
garanti for kvaliteten.

FJERNVARME
Jydsk Rør og Entreprenør er specialister i udførelse
af opgaver inden for fjernvarme. Vi varetager
alt jordarbejde og har egne erfarne smede med
certifikater til alle typer svejsning.
Det betyder, at vi kan løse selv komplekse opgaver,
uanset om det foregår på selve varmeanlægget, på
pumpe- og vekslerstationer eller med rørarbejde
og jordledninger. Samt naturligvis hjemme hos
forbrugerne.
Jydsk Rør og Entreprenør løser på ugentlig
basis opgaver for områdets fjernvarmeselskaber.
Fjernvarmesystemets høje krav til sikkerhed
og standarder er en del af årsagen til, at vores
medarbejdere er klædt på til arbejde med mange
forskellige opgavetyper. At varmeværkerne flittigt
anvender Jydsk Rør og Entreprenør A/S, betragter vi
som en tillidserklæring.

Aastrøm
Malermester

Vi udfører professionelt håndværk
Find os på

• Bodøvej 5, 9800 Hjørring • Tlf.: 42 32 33 22

Virksomheden er i dag
ejet af Janus Nielsen, der er
barnebarn af grundlægger
Gunnar Nielsen.

Kontakt os for
et uforpligtende
tilbud på dit
næste projekt
- både for private
og erhverv
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SR Agro & Last

Vi står til rådighed
24 timer i døgnet
med den bedste
løsning, kvalitet
og service

Vi tilbyder:
• Smedearbejde
• Service og reparation af lastbiler
• Reparation af landbrugsmaskiner
• Salg af landbrugsmaskiner
98 93 63 66

Gaden 62, 9870 Sindal

sragro.dk

SR Agro & Last ApS

Ærøvej 3, 9800 Hjørring
Tlf.: 98 90 10 66
E-mail: info@jydsk-roer.dk

Tlf.: 20 11 25 77 •
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Vandværksvej 27 - 9800 Hjørring - Telefon: 98 90 01 40
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VANDVÆRKSVEJ 25 · HJØRRING · TLF. 98 92 83 66

Bindslevvej 57 • 9881 Bindslev • Fax: 98 93 84 64
mj@ij-rengoring.dk • www.ij-rengoring.dk

Trangetvej 126 • 9830 Tårs • Tlf. 30 50 17 27 • 30 51 17 27
jl.tag@jl-tagdaekning.dk • www.jl-tagdaekning.dk

• 16252 • www.jsdanmark.dk
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