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A F D E L I N G E R
Jagtens Hus, Rønde: 
I Danmarks Jægerforbunds nye hoveddomicil, Jagtens 
Hus ved Rønde er naturen velkommen inden døre. 
Med robuste materialer som træ og beton byder huset 
brugerne velkommen, også i mudrede gummestøvler.

Til Jagtens Hus har man brugt et shelter som den primæ-
re inspirationskilde for at finde det rette udtryk. Byggeriet 
huser administration, undervisning samt formidling, som 
er fordelt i 3 bygninger med et samlet areal på 2200 m². 

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 tømreropgaver.

Din foretrukne leverandør af
Tømrerydelser

Bygherre: Dansk Jægerforbund
Entreprise: Total- & tømrerentreprise
Byggesum: 26,3 mio. DKK

Odense Teater: 
Byggesagen omhandler indvendig ombygning af eksiste-
rende forhold til Cafe/brasserie.
De tre store døre på teatrets facade bliver ændret til glas. 

Ombygningen af teatrets indgangsparti vil samtidig skabe 
direkte forbindelse mellem den nye café og indgangsfo-
yeren. Ved at forbinde café-området og foyeren bliver der 
mulighed for et mere aktivt brug af Store Scenes foyer.

Bygherre: Odense Teater
Entreprise: Hovedentreprise
Byggesum: 6,1 mio. DKK

Bygherre: Hotel Vejle Fjord
Entreprise: Hovedentreprise
Byggesum: 9 mio. DKK

Hotel Vejle Fjord: 
Ombygning af gl. administrationsbygning til 23 hotelvæ-
relser. På trods af at der er tale om en hovedentreprise, 
har Raunstrup deltaget aktivt i projektering og udformning 
af byggeriet. Denne tidlige involvering fra Raunstrups 
side har gjort, at man har kunnet aflevere et byggeri, som      
holder budgettet.

Den eksisterende administrationsbygning blev strippet og 
saneret indvendigt  – det hele mens hotellet var i drift.

Raunstrup - 3 fløjet brochure_Tømrer_korr2.indd   1 22/11/2016   09.44



”Vi vil være dit lokale valg til udførelse af større
tømreropgaver”
Det er vores vision – og derfor har vi, under 
Raunstrup Tømrer A/S, oprettet ”Division 
Tømrer”, så du kun behøver ét kontaktpunkt.

Hos Raunstrup betragter vi tømrer-segmen-
tet 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 ken-
der jeres ønsker og behov, og er derfor det 
enkle og sikre valg, når det gælder bygge-
opgaver indenfor tømrerfaget.

Vi imødekommer jeres behov og tilbyder alt 
fra renoverings- og ombygningsopgaver til 
nybyggerier udført i fag- eller hovedentrepri-
se.

Division Tømrer

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 end 300 dyg-
tige 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 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:

• Jagtens Hus, Rønde
• Hotel Vejle Fjord
• Livsrum, Vejle
• Campus Aarhus Nord
• Dynaudio Skanderborg
• Hotel Randers

• TV2 Fyn
• CLAY Keramikmuseum

     Grimmershus, Middelfart
• Odense Teater
• TV2 Danmark
• Sanistål, Vallensbæk

• Èt kontaktpunkt
• Specialviden
• Lokal forankring
• Hurtige beslutninger
• Trimmet proces og en best practice
• Stor fleksibilitet og skalerbarhed
• Risikoanalyser
• Dynamiske tidsplaner
• Digital kvalitetssikring
• Stor fokus på arbejdsmiljø

Herudover udfører vi årligt masser af små og store tøm-
reropgaver for tilfredse kunder. 

V O R E S  K U N D E L Ø F T E R
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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