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A F D E L I N G E R
Løvvangcentret, Nørresundby: 
Løvvangcenterets stueetage på 5000 m2 har gennemgået 
en totalrenovering, mens kælderen under hele byggeriet 
har været i drift. 

Raunstrup har under en stram tidsplan og svære logisti-
ske forhold grundet at bygningen var i drift, leveret et byg-
geri før tid og til kundens store tilfredshed.

R E F E R E N C E R
Raunstrup er en landsdækken-
de entreprenør-, tømrer- og byg-
ningsservicevirksomhed, som 
samtidig er lokalt funderet gen-
nem vores mange afdelinger.

Raunstrup – Det enkle og sikre 
valg indenfor detailbyggeri.

Din foretrukne leverandør af
Detailbyggeri

Bygherre: Detail Consult 
Entreprise: Total- & tømrerentreprise
Byggesum: 26,3 mio. DKK

Netto, Skødstrup: 
Raunstrup har i totalentreprise stået for opførelse af ny 
Netto butik  på 1020 m²  samt parkeringspladser. 

Arbejdet indeholdt bl.a. nedrivning og bortskaffelse af ek-
sisterende bygninger og opgaven var fra starten at mini-
mere ekstra udgifter i forbindelse med ekstra bygherre-
omkostninger forbundet med  sanering og jordhåndtering. 
Processen er derfor kørt med stor synlighed og i tæt dia-
log med bygherre.

Bygherre: Detail Consult
Entreprise: Totalentreprise
Byggesum: 12,6 mio. DKK

Bygherre: Dansk Supermarked
Entreprise: Totalentreprise
Byggesum: 57 mio. DKK

Føtex Food, Dragør: 
Raunstrup har opført en 6000 m2 ny butik i forbindelse 
med et eksisterende indkøbscenter. 

Meget lidt plads på byggepladsen og et byggeri opført tæt 
på eksisterende beboelse gav store udfordringer i dag-
ligdagen på pladsen. Alligevel var der, kun 1 år efter at 
totalentreprisekonkurrencen blev vundet, indvielse i den 
nye Føtex Food.
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”Vi vil være Top 10 leverandør til Danmarks
største detailkæder”
Det er vores vision – og derfor har vi un-
der Raunstrup Tømrer A/S oprettet ”Division 
Detail”, så du kun behøver ét kontaktpunkt.

Hos Raunstrup betragter vi detail-segmentet 
som en af vores kerneforretninger. 
Vi har organiseret os i et specialteam, hvor 
alle kompetencer er samlede for at øge vores 
konkurrenceevne.

Vi er tæt på vores kunder, så tæt at vi kender 
jeres præferencer og byggeprogram og er 
derfor det enkle og sikre valg, når det gæl-
der byggeopgaver indenfor detailbranchen.

Vi imødekommer jeres behov og tilbyder alt 
fra renoverings- og ombygningsopgaver til de 
store nybyggerier.

Division Detail

87 120 120
eller

mail@raunstrup.com

H I S T O R I E
Raunstrup har mere end 50 års erfaring med erhvervs-
byggeri, boligbyggeri, offentligt byggeri og håndværks-
opgaver til private.
Erfaringen giver os en soliditet, som kombineret med 
vores innovative organisation, sikrer kompetence og ny-
tænkning til altid at finde de bedste løsninger for dig. 

Vi har base i tømrerfaget og er i dag mere en 300 dygti-
ge medarbejdere. Vi tager vores del af ansvaret og har 
typisk mellem 30 og 40 lærlinge og praktikanter under 
uddannelse i virksomheden.

Vores motto er ”Nye vinkler på byggeri” og vi lægger 
gerne navn til udfordrende opgaver.

V O R E S  K U N D E L Ø F T E RV I  T I L B Y D E R

R E F E R E N C E R
Vi samler på tilfredse kunder og vi har bl.a. gennem åre-
ne udført flg. byggerier:

• Løvvang Shoppingcenter
• Netto Skødstrup
• Fakta Sdr. Lügum
• Bilka Slagelse
• Bilka Tilst
• Føtex Food Dragør
• Føtex Vejle
• Føtex Kolding
• Kiwi Frederikshavn
• Føtex Skæring

• Føtex Thisted
• Føtex Glostrup
• Kvickly Holstebro
• Kvickly Haderslev
• Superbrugsen Hørning
• Superbrugsen Brørup
• Føtex Horsens
• Bilka Kolding
• Bilka Vejle

• Èt kontaktpunkt
• Specialviden
• Kendskab til kundens byggeprogram 
• Erfarne håndværkere indenfor branchen 
• Egne folk på pladsen
• Hurtige beslutninger
• Trimmet proces og en best practice
• Stor fleksibilitet og skalerbarhed
• Risikoanalyser
• Dynamiske tidsplaner

Herudover løser vi årligt masser af små og store ombyg-
ningsopgaver indenfor detailbranchen.

Vi er nemme at få fat i 
– én leverandør – ét nummer!

Vi overtager ”kundens problem” 
med det samme!

Vi holder altid, hvad vi lover 
– og kommer til tiden!

Vi leverer altid den højeste kvalitet 
– i alt vi gør!

Vi stræber altid efter at løse 
opgaven i et jævnt flow!
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