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Erhverv

T

ømrer- og snedkerfirmaet Ivan Dalsgaard
A/S ejes og drives af Ivan Dalsgaard. Med

over 15 års erfaring inden for tømrerfaget lød
starten på firmaet den 1. juli 1986. I 2002 blev
firmaet omdannet til A/S.
Firmaet er vokset støt og roligt i de godt 20
år til ca. 15 medarbejdere. I særligt travle
perioder løses opgaverne med hjælp fra
underentreprenører. Desuden har firmaet hele

Indledning

2

Erhverv

3

Landbrug

6

Privat

10

Om- & tilbygning

12

tiden 4-5 lærlinge ansat.
Det er et meget vigtigt fundament at have gode
og trofaste medarbejdere, som kan deres kram

Ovenfor: Lager- og kontorbygning
Sanistål Skanderborg.

– kompetente folk som har et stort ansvar på de
enkelte byggepladser.
Firmaet beskæftiger sig med alle opgaver inden
for tømrer- og snedkerarbejde. Udskiftning af
vinduer, tæpper, gulvbelægning – også i våde

Til højre: Lagerhotel på
4.000 m2 i Møldrup.

rum, hulmursisolering, udskiftning og isætning
af vinduer, oplægning af tag, diverse snedker–
arbejde med opstilling af køkkener, nedlægning
af gulve og endelig som hovedentreprenør /
koordinator for store stald- og halbyggerier,
industribyggerier og lejlighedskomplekser.

EL-Kontakten A/S
ALT I EL-INSTALLATION
Alt i hårde hvidevarer
Datainstallationer
Teleinstallationer
Industriinstallationer
Ny- og ombygning
El-rådgivning

Vi har fod på tal...

www.el-kontaktenas.dk

E-mail: el-kontakten@mail.tele.dk





Stor udstillingshal, samt
kontorafdeling. Desuden komplet
ombygning af eksisterende
bygninger. Almas, Hvam ved
Aalestrup.

Udslagsbane samt kombineret værksted, kontor og
lagerbygning Aalborg Golfklub.

TONNYS VVS
Hos Tonnys VVS sætter vi kunden i centrum,
ligesom kvalitet er en dyd. Et lavt energiforbrug
er også meget vigtig for os, fordi vi ved, det er
vigtig for jer. Derfor forhandler vi bl.a. Miltons
SmartLine gaskedler, som kan give dig en
besparelse på din varmeregning på over 20%
årligt.
Tonnys VVS er nu også certiﬁceret forhandler
af Danfoss jordvarme! Jordvarme er både
miljøvenlig,driftsikker og kræver et minimal

Vis hvad din virksomhed dur til...

Komponenter
eller komplette
ventilationsanlæg

vedligehold. Desuden gør jordvarme det muligt for
dig at spare op til 55% på varmeregningen.
Du er altid velkommen til at kontakte os for
en uforpligtende snak, hvad enten det drejer
sig om udskiftning af en vandhane, et nyt energibesparende varmesystem eller helt nyt
badeværelse. Vi har erfaring med både små reparationer som store projekter. Hos Tonnys VVS er
ingen opgave for stor eller for lille.
Besøg vores hjemmeside

WWW.TONNYSVVS.DK

Nye veje
til bedre
indeklima
Konsulent:
Niels Henrik Lemvig
Tlf.: 98 66 12 89

Forhandler af produkter fra :

Mobil: 40 35 12 89

...få en gratis profilbrochure
Nedergaard Design & Marketing | claus@nedergaard-dm.dk | 26 16 20 96

Nordvestvej 3, DK- 9600 Aars, Tlf. 98 62 33 11, Fax. 98 62 13 54
e-mail: info@turbovent.dk

www.turbovent.dk

ERHVERVSVEJ 23 - MØLDRUP - TLF. 8669 1838 - MOBIL 40 42 18 38 - MAIL

TONNY@TONNYSVVS.DK





Landbrug

Fremstilling af vinduer og døre til:
• Nybyggeri
• Renovering
• Industri
• Staldbyggeri
• Karnapper
Ovenfor: Sengebåsestald ved Farsø. Læg mærke til det
store glasparti i gavlen.

• Udestuer
• Velux forhandler

Nedenfor: Staldanlæg til svin, Farsø.





Ovenfor: Sengebåsestald med malkeafdeling ved Farsø.

Nedenfor: Sengebåsestald med malkerobot, Vognsild ved Farsø.

Én af Nordeuropas største malkestalde med sengebåse
til over 500 køer, og en samlet længde på 165 meter.
Gatten ved Aars.

Malkeafdelingen har kapacitet til hele 80 køer ad gangen.
Til højre: Maskinhus, Vognsild ved Farsø.
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Privat

Ovenfor: Parcelhus 180 m2, Møldrup.

Hovedleverandør af Hörmann porte

PORTSPECIALISTEN
70 25 26 25
Til højre: Arkitektonisk
parcelhus på ca. 200 m2,
Løgstrup.

Portspecialisten har alt i porte til private og industri
“Med garanti, billigste pris på det bedste”.

PORTSPECIALISTEN

Løgstørvej 152 | 9610 Nørager | Tlf. 70 25 26 25 | E-mail post@portspecialisten.dk | www.portspecialisten.dk
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Om- & tilbygning

Tilbygning med tagterrasse, Troelstrup ved Aalestrup.

Tilbygning med tagterrasse, Lynderup.

Fleksibelt og rationelt byggeri
DS Fabrin stiller sit produktprogram af individuelle
stålspær og mangeårige erfaring til rådighed for
kreative arkitekter, byggefirmaer, forhandlere og
håndværkere. De lette konstruktioner giver frihed til
at tænke utraditionelt, hvad enten opgaven går ud
på at bygge et parcelhus, en ny stald, maskinhus,
eller en fleksibel industribygning.

Nedenfor: Vinkeltilbygning til
eksisterende parcelhus, Møldrup.

Landbrugsbyggeri
Maskinhuse
Staldbyggeri
Industribyggeri
Lagerhaller
Produktionshaller
Individuelle Parcelhuse
Snæbumvej 26, Snæbum | DK-9500 Hobro | Tel.: +45 98 54 82 33 | Fax: +45 98 54 85 22 | ds@ds-fabrin.dk | www.ds-fabrin.dk
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Totalombygning af ejendom. Læg bl.a. mærke til det
fantastiske tårn, og det helt unikke indgangsparti.
“Helmsborg” ligger i Rødding ved Viborg.

Havrevænget 35
9632 Møldrup
Tlf. 86 69 16 73
Fax 86 69 22 83
Mobil 20 42 29 44
E-mail: ivan.dalsgaard@get2net.dk
www.ivan-dalsgaard.dk

Annoncetegning, Idé & produktion Nedergaard Design & Marketing | 86 69 24 34 / 26 16 20 96 | e-mail: claus@nedergaard-dm.dk | www.nedergaard-dm.dk

Tømrer- & snedkerfirmaet Ivan Dalsgaard A/S

