
Raunstrup Bygningsservice A/S
Totalleverandør af Bygningshåndværk87 120 120

Én leverandør – Ét nummer

Randers

Aarhus

Odense

Vejle

Silkeborg

Sjælland

A F D E L I N G E R
Hos Raunstrup leverer vi alle former for 
bygningshåndværk, enten med vores egne 
dygtige medarbejdere, eller gennem vores 
samarbejde med udvalgte underleverandø-
rer. 
Med andre ord, så leverer Raunstrup Byg-
ningsservice en TOTAL LØSNING og vi er 
den eneste leverandør du behøver at kende. 

Én leverandør – Ét nummer

Egne ydelser:

• Tømrer- og snedkerarbejde
• Murerarbejde
• Glarmesterarbejde
• Malerarbejde

Via underleverandører:

• VVS og blikkenslagerarbejde
• Elektrikerarbejde

87 120 120

P R O D U K T E R
Raunstrup er en landsdækken-
de entreprenør- og bygningsser-
vicevirksomhed, som samtidig 
er lokalt funderet, gennem vores 
mange afdelinger. 

I vores Bygningsservicecenter 
sidder vi altid klar til at hjælpe dig 

Én leverandør – Ét nummer
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”Vi vil være Danmarks foretrukne leverandør af 
Bygningsservice inden for håndværksfagene”
Det er vores vision – og derfor har vi oprettet 
Raunstrup Bygningsservicecenter, så du kun 
behøver ét kontaktpunkt. 

Ved at lade én leverandør håndtere alle 
håndværksydelser, opnår du som kunde en 
hurtigere og mere ensartet opgaveløsning, 
samtidig med at du slipper for at koordinere 
de forskellige indsatser. 

Hos Raunstrup er vi eksperter i professionel 
byggestyring, så overlad trygt koordinationen 
til os. 
Vi har helhjertet fokus på kundetilfredshed 
og at vi leverer den højeste kvalitet i alt hvad 
vi foretager os. Og så stræber vi konstant ef-
ter den højeste anerkendelse man kan opnå 
– nemlig at vores kunder vil anbefale os til 
andre!

Vi sidder klar til at hjælpe dig på

87 120 120
eller

bygningsservice@raunstrup.com H I S T O R I E
Raunstrup har mere end 40 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.

B R U G  A F  I T
Hos Raunstrup bruger vi IT som et vigtigt redskab til 
planlægning, ressourcestyring og kvalitetssikring. 
Vi bruger bla. systemet ExpandIT til oprettelse og sty-
ring af serviceordrer og har udstyret alle medarbejdere 
med en Tablet. På den måde kan de på stedet, se op-
gavebeskrivelsen, opdatere status og materialeforbrug, 
uploade billeddokumentation før, under og efter opga-
vens udførelse, samt notere evt. ønsker eller kommen-
tarer fra kunden. 

Gennem vores udbredte brug af IT i vores opgaveløs-
ning, sikrer vi at vi altid er på forkant og at vi kan levere 
en dokumenteret høj kvalitet – hver gang!

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!

R E F E R E N C E R
Vi samler på tilfredse kunder og har gennem tiden leve-
ret bygningsservice for bl.a:

• Tryg Forsikring
• IF forsikring
• CODAN forsikring
• Cunningham Lindsey
• Århus Kommune
• Vejle Kommune
• Odense Kommune
• Fredericia/Middelfart 

Kommune

• Syddansk Universitet
• Dansk Supermarked
• Coop Danmark
• Coor Facility Management
• ISS Facility Services A/S
• DSB
• AAB Vejle og Århus
• Lejerbo
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