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A F D E L I N G E R
SVANEN Hjørring: 
Svanen er et unikt boligprojekt med 14 ejerboliger med 
parkeringskælder og boliger i 4 plan. Bygningen er opført 
i betonelementer med facadepuds. Vinduer er træ alu og 
altaner er udført i galvaniseret stål med hårdttræ. Alle bo-
liger er udført med genveks ventilationsanlæg.

Byggeriet er opført som energi 2020 byggeri med kvali-
tetsmaterialer.

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 Bolig & Erhverv.

Din foretrukne leverandør af
Bolig- & Erhvervsbyggeri

Bygherre: Wendbovej A/S
Entreprise: Total- & tømrerentreprise
Byggesum: 24 mio. DKK

Terminalen, Risskov: 
700 m2 ny udstilling i Risskov til flotte bilmærker som Ja-
guar og Range Rover opført i henhold til Jaguar Standard.

Projektet bestod, udover den nye udstilling, af en total 
ombygning af kontorfaciliteterne samt nye overflader på 
vægge og gulv i værkstedet. Det har givet Terminalen en 
moderne og flot arbejdsplads.Bygherre: Erik Dam A/S

Entreprise: Totalentreprise
Byggesum: 10 mio. DKK

Bygherre: Dahl Advokatfirma A/S 
Entreprise: Totalentreprise
Byggesum: 63 mio. DKK

DAHL Domicil, Viborg:
Raunstrup har stået i spidsen for opførelse af DAHL´s nye 
domicil i Viborg, der er et unikt byggeri.
Domicilet på 3.650 m2 består af fire forskudte kontorfløje, 
som omkranser et centralt og overdækket atrium.

Byggeriet er klassificeret som et lavenergi klasse 2 byg-
geri med højisolering og energibesparende installationer. 
Energiforsyningen er naturgas suppleret med luftvarme-
pumpe.
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”Vi vil være det sikre valg indenfor nybyggeri af
boliger og erhverv”
Det er vores vision – og derfor har vi, under 
Raunstrup Byggeri A/S, oprettet ”Division
Bolig & Erhverv”, så du kun behøver ét kon-
taktpunkt.

Hos Raunstrup betragter vi bolig- og er-
hvervs-segmentet, som en af vores kerne-
forretninger. Vi har organiseret os i et spe-
cialteam, hvor alle kompetencer er samlede 
for at øge vores konkurrenceevne.

Vi er tæt på vores kunder og har dyb indsigt 

i byggeriet, hvilket gør os til en værdifuld 
sparringspartner i alle processer, f.eks. når 
det kommer til at gennemskue den samlede 
økonomi og dermed bidrage til bæredygtige 
projekter. 
Vi er det sikre valg, når det gælder bygge-
opgaver indenfor Bolig & Erhverv.

Vi imødekommer jeres behov og tilbyder alt 
indenfor nybyggeri og ombygningsopgaver 
udført i total- og hovedentrepriser ligesom vi 
har stor succes med partnering.

Division Bolig & Erhverv

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. 

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

T R I M M E T  B Y G G E R I
I Raunstrup anvender vi Trimmet Byggeri til planlæg-
ning og styring af byggeprocessen. 

Trimmet Byggeri er en dansk implementering af be-
grebet Lean Construction, der har som mål at maksime-
re værdien for kunden, samtidig med at den minimerer 
spildet. Derved opnås en øget produktivitet. 

Formålet er kort sagt at arbejde mere effektivt og at 
undgå ventetid, fejl og spild. 

Alt sammen en fremgangsmåde som i sidste ende kom-
mer vores kunder til gode.

V 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:

• Svanen, Hjørring
• Gyvelparken, Ry
• Dahl Domicil, Viborg
• Jagtens Hus, Rønde
• Campus Aarhus Nord
• Dynadio, Skanderborg
• FAB Domicil bygning
• Kanslergade, Odense

• Livsrum, Vejle
• Terminalen, Risskov
• Dafa, Brabrand
• Hørkram & Schulz, Aarhus 

Syd
• Damgaard Jensen, Skejby
• Ridehusgade, Odense
• Østergade, Odense

• Èt kontaktpunkt
• Specialviden
• Værdifuld sparringspartner, som bidrager til 

bæredygtige projekter
• Egne håndværkere og egne folk på pladsen
• Hurtige beslutninger
• Trimmet proces og Raunstrup Best Practice
• Stor fleksibilitet og skalerbarhed
• Risikoanalyser
• Byggeri til aftalt tid og kvalitet
• Oplæg til materialevalg baseret på kvalitet og 

pris
• Digital kvalitetssikring
• Stor fokus på arbejdsmiljø
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