Kvalitetshåndværk
til privat, erhverv
& offentligt byggeri

PROFIL

Store fagentrepriser og totalentrepriser løser
vi ofte i samarbejde med vores solide netværk
af kompetente samarbejdspartnere.

En stærk medspiller på dine
byggeprojekter
MYRTHUE A/S LØSER ALLE OPGAVER FRA MINDRE RENOVERINGER TIL
STORE FAG- OG TOTALENTREPRISER OVER HELE JYLLAND. VI SÆTTER
ALTID DET STÆRKESTE HOLD - UANSET OPGAVENS ART OG STØRRELSE.
Myrthue A/S har mange års erfaring i løsning af alle typer af byggeopgaver inden for tømrerarbejde, snedkeri, gulvlægning og isolering. Med 30 faste medarbejdere og 20 biler
er vi gearet til at udføre alt fra mindre udbedringer i privatboliger, over nybyggerier til de
store offentlige opgaver i millionklassen. Store fagentrepriser og totalentrepriser løser vi
ofte i samarbejde med vores solide netværk af kompetente samarbejdspartnere.

VI BYGGER PÅ ERFARING OG KVALITET
Lige fra starten har Myrthue A/S haft fokus på at skabe merværdi for vores kunder gennem
en god dialog og en smidig proces kombineret med høj effektivitet og lave omkostninger.
Gennem satsningen på kvalitetshåndværk til konkurrencedygtige priser har vi udviklet os
til en stærk medspiller i byggebranchen og en virksomhed, der altid lever op til forventningerne og leverer som aftalt.

Myrthue A/S timeline:
★★ 1997: Tømrer- og snedkerfirmaet Jan Myrthue
etableres i Hjarbæk
★★ 2006: Virksomheden omdannes til et aktieselskab
★★ 2007: Jan Myrthue A/S opkøber den hæderkronede
tømrer- og snedkervirksomhed Hansen & Nielsen
- oprindeligtgrundlagt i Viborg i 1947
★★ 2007: Jan Myrthue A/S overtager Viborg Gulvservice

Vi er din samarbejdspartner – Revision og rådgivning er vores speciale
Gl. Skivevej 73 B 8800 Viborg Tlf. 86 61 18 11

www.beierholm.dk

★★ 2016: Alle aktiviteter samles under 1 CVR-nr. med
firmanavnet Jan Myrthue A/S og adressen:
Gyldenrisvej 7 i Viborg
Brovej 20A - 8800 Viborg
www.prokoncept.nu

★★ 2017: Fusionerer med KIC Tømrer & Snedker A/S
og skifter navn til Myrthue A/S

- vejen til en bedre bundlinje
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HISTORIE
RENOVERING & TILBYGNING

Innovative opgraderinger
og tilføjelser
KIC Tømrer & Snedker A/S
historie
1988: firmaet etableres på Middagshøjvej
i Viborg.
1989: flytter til større lokaler på Falkevej
og vokser i de følgende år hurtigt til
10-15 ansatte
2007: omdannes til et aktieselskab,
hvor Kenneth Madsen indtræder i
ejerkredsen
2017: 1. januar fusionerer KIC
Tømrer & Snedker A/S med
Jan Myrthue A/S og flytter
til Gyldenrisvej 7 i Viborg

MYRTHUE A/S ER OMFATTET AF BYG GARANTI.
VI HÅBER NATURLIGVIS IKKE, AT DU FÅR BRUG FOR
DENNE GARANTI. SKULLE DU MOD FORVENTNING
BLIVE UTILFREDS MED NOGET UDFØRT
ARBEJDE, ER DETTE EN EKSTRA SIKKERHED.
VI ER NEMLIG MEDLEM AF DANSK BYGGERI OG DERMED
ER ARBEJDET DÆKKER AF BYG GARANTI FOR HELT OP TIL
100.000 KR. INKL. MOMS. ORDNINGEN, DER ER GRATIS FOR
DIG, TRÆDER I KRAFT, NÅR VI HAR INDGÅET EN AFTALE.
For Myrthue A/S er en renovering meget mere end en reparationsopgave – det er en mulighed for at hæve niveauet i byggeriet og skabe nye muligheder. Uden at det nødvendigvis
bliver dyrere af den grund.

Med den tilgang har vi skabt
en række spændende løsninger
inden for renoveringer og tilbygninger gennem de seneste 20 år.

KUN 1 KONTAKT – UANSET OPGAVENS STØRRELSE

NYTÆNKNING FRA KÆLDER TIL KVIST
Vi tilbyder en effektiv og professionel håndtering af vidt
forskellige opgavetyper – fra renovering af tagkonstruktion og
tag over montering af kviste til komplette tilbygninger bygget
fra bunden. Et tæt samarbejde med bygherren danner grundlaget for udvikling af spændende og utraditionelle løsninger,
og vi sætter en ære i at levere et funktionelt og formfuldendt
resultat.

Du er altid velkommen til at trække på hele vores ekspertise –
også selv om vi måske kun skal løse en begrænset del af den
samlede opgave. Vores mål er at tilføre så megen værdi til projektet som muligt, og det sætter vi en ære i at lykkes med. Ved
totalentrepriser arbejder vi tæt sammen med alle involverede
parter og sørger for kontakt og koordinering med underleverandører som elektriker, murer eller vvs-installatør. Vi har et
fast samarbejde med dygtige og pålidelige underleverandører,
og står naturligvis inde for den samlede kvalitet og grundighed
i leverancen. Som kunde hos Myrthue A/S har du altid samme
kontaktperson fra start til slut.

Vi er kun et telefonopkald væk

Velkommen til indeklima med trivsel

VI TILBYDER SALG OG RÅDGIVNING AF:
• Rumventilation
• Procesventilation
• Villaventilation

• Beregninger og dimensionering
• Jordvarme
• Montagearbejde

86 62 00 86
Ring til os NU

Vi laver alt i ...
Bildekoration
Byggepladsskilte
Klistermærker
Tekstilprint
Wallstickers

for et godt tilbud

Mariendalsvej 7a
8800 Viborg
86620086
info@comvent.dk
www.comvent.dk

Email: mail@chrisserskilte.dk
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Banner
CVR skilte
Bogstaver
Pyloner
Storformatprint
Solfilm

Besøg vores web-shop: www.chrisserstickers.dk
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VINDUER & DØRE

GULVSERVICE

Ekspert i trægulve – nylægning
eller renovering
BOLIGEN FORTJENER ET SMUKT GULV

Lad Myrthue A/S
hjælpe dig med valget,
og få kvalitetsvinduer og
-døre leveret og monteret
af specialisterne.

Væg-til-væg-tæpperne er for længst passé, og gulvene har fået
en fremtrædende rolle i det moderne byggeri. De binder rummene sammen og lægger hele grundlaget for den stil og klasse,
som din bolig udstråler. Hos Myrthue A/S er vi specialister i skabe
de gulve, der giver den optimale funktion og komfort, og får interiøret til at tage sig ud fra sin allerbedste side. Vi kender alle
aspekter og typer af trægulve, og kan rådgive om det rette valg
- og vi har 20 års erfaring i at afslibe og renovere gulve, så disse
kommer til fuld ære og værdighed igen.

GULVE TIL BÅDE BOLIG, ERHVERV
OG OFFENTLIGE INSTITUTIONER
Kravene til gulvene er som regel vidt forskellige, når det drejer sig
om private boliger, offentligt byggeri eller en erhvervsvirksomhed. Vores konsulenter hjælper gerne med at analysere behovet
og finde den bedst mulige løsning til din bygning. Vi samarbejder med en række af de førende leverandører og underentreprenører i gulvsektoren, og kan dermed skaffe dig de bedste
kvaliteter og vilkår.

Huse med sjæl
og personlighed
HÅNDSINDTRYKKET DANNES PÅ EN BRØKDEL
AF ET SEKUND – OG ÆNDRES SJÆLDENT IGEN.
DET GÆLDER BÅDE FOR VURDERING AF MENNESKER OG BYGNINGER.
Hvis vinduerne er husets øjne, må døren være åbningen til det indre liv. Under alle omstændigheder
kan vi vist hurtigt konstatere, at såvel vinduer som
døre har afgørende betydning for bygningens helhedsindtryk og "personlighed" – et statement om
de mennesker, der bor eller arbejder på den anden
side af væggene. Derfor tager vi opgaven med at
finde den helt rette løsning til dit byggeri alvorligt,
og vi er eksperter i at finde det bedste design samt
materiale- og farvevalg til dine vinduer og døre.
Kvalitet der holder
Der er mange faktorer at tage hensyn til ved valg af
vinduer og døre: byggestil, farveharmoni, levetid,
indeklima, bæredygtighed, pris etc. Lad Myrthue
A/S hjælpe dig med valget, og få kvalitetsvinduer
og -døre leveret og monteret af specialisterne. Vi
har mange års erfaring på området, rådgiver dig
grundigt inden projektstart og samarbejder med
landets førende producenter – det er din garanti
for et godt og holdbart resultat.
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Hos Myrthue A/S er vi
specialister i skabe de gulve,
der giver den optimale funktion
og komfort, og får interiøret
til at tage sig ud fra sin
allerbedste side.
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NYBYGGERI

Arkitekttegnede boliger
i særklasse
UDLEV DINE BOLIGDRØMME
Mange drømmer om det – men flere og flere gør også boligdrømmen til
virkelighed. Hvad er skønnere end at flytte ind i et helt nybygget træhus,
som i alle detaljer udstråler kvalitet og personlighed. Siden 1990’erne
har Myrthue A/S opført et stort antal arkitekttegnede træhuse til private
kunder, som hver eneste dag glæder sig over deres valg af en individuel
og helt igennem unik løsning.
SIKKER STYRING AF DIT BYGGERI
Når Myrthue A/S står for byggeriet er du sikker på, at alle dele af processen er fuldt kvalitetssikret. Vi starter med en tæt dialog med dig som
bygherre, hvor vi lytter til dine ønsker og fremlægger detaljerede forslag
til, hvordan de bedst føres ud i livet. Når vi er enige om alle detaljer, tilknytter vi håndplukkede elektrikere, vvs-folk og evt. murere, som vi er tovholdere for gennem hele projektet. Det sikrer den byggetekniske kvalitet i alle
aspekter af byggeriet.
LÆKRE DETALJER FRA EGET SNEDKERVÆRKSTED
På vores store snedkerværksted i Viborg kan vi designe og fremstille
såvel enkeltdele som store moduler. Når tag, vinduer, døre, gulve og
øvrige elementerne er bygget færdig fragtes de ud til byggepladsen for at
blive monteret med det samme. Du får dermed ikke alene et komplet og
nøglefærdigt træhus, men også et unikt udtryk for din egen stil udført som
ægte dansk håndværk.

Byg Garanti er
med i prisen

Byg Garanti dækker:

Myrthue A/S er omfattet af Byg Garanti. Ingen af vores kunder har
tidligere fået brug for denne garanti, men skulle du mod forventning blive utilfreds med det udførte arbejde, er dette en ekstra
sikkerhed. Vi er nemlig medlem af Dansk Byggeri, og dermed
er arbejdet dækket af Byg Garanti for helt op til 100.000 kr. inkl.
moms. Ordningen, der er gratis for dig, træder i kraft, når vi har
indgået en aftale.

★★ arbejde udført for private kunder
på deres private bolig
★★ synlige mangler i op til tre år
og skjulte mangler i op til ti år
★★ op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag
★★ forbrugeren der har bestilt arbejdet

DANSK HÅNDVÆRK

Vinduer og døre i Fyrretræ - Mahogni og Træ/Alu. Læs mere på www.psvinduer.dk
Kirkebækvej 149, 8800 Viborg - Tlf.: 8664 7550 - E-mail: ps@psvinduer.dk - Web: psvinduer.dk
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VI BYGGER
PÅ KVALITET

PAPIRISOLERING

Autoriseret isolatør under
netværket Papirisolering
Papirisolering Danmark er et netværk af seriøse, kvalitetsbevidste og veluddannede isolatører, der dækker hele landet. Som
autoriseret isolatør under dette netværk arbejder vi kun med
godkendte maskiner og processer, bl.a. isoleringsmaskine og indblæsningsudstyr. Desuden udfærdiger vi en isoleringsattest ved
hver enkelt opgave, så du har sikkerhed for løsningens kvalitet
og effekt. Vi lever op til de stigende krav om dokumentation, fx
under ISO 2000, og søgning om energitilskud samt dokumentation af energibesparelser er en naturlig del af vores service.

NATURLIGT OG ANERKENDT ISOLERINGSMATERIALE
Thermpofloc Papirisolering er et bæredygtigt materiale, der er
lavet af organiske fibre (granuleret genbrugspapir). Produktets
særlige egenskaber giver en holdbar og effektiv isolering, der
medfører en markant reducering af energiomkostningerne – ikke
mindst fordi Thermpofloc isolerer optimalt såvel i årets kolde som
varme måneder. Med ét eneste produkt kan vi skabe et isoleringslag fra 10 mm op til 600 mm på lofter og etageadskillelser samt
i skråvægge. Vi indblæser præcis den mængde isoleringsmateriale, der er brug for. Hermed sikrer vi både et godt indeklima og
en lun økonomi.

Læs mere på www.viborg-papirisolering.dk
og kontakt os for at få et attraktivt tilbud på papirisolering.

Specialer indenfor:

NYBYGGERI

RENOVERINGER
OG TILBYGNINGER

VINDUER OG DØRE

GULVSERVICE

PAPIRISOLERING

JON LEEGAARD
ANDERSEN

LASSE ESPERSEN

MONNA ANDERSEN

Forsikringsskader
tømrer/snedker

Bogholderi

lasse@myrthue.dk

monna@myrthue.dk

Kontakt:
Myrthue A/S
Tømrer & Snedker
Gyldenrisvej 7
8800 Viborg
info@myrthue.dk
Telefon: 86 61 30 26
CVR nr. 28670095
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JAN MYRTHUE

KENNETH MADSEN

Isolering, gulv, tømrer/
snedker

Tømrer/snedker,
beregner

jan@myrthue.dk

kenneth@myrthue.dk



Gulv, tømrer/snedker,
beregnerr
hn@myrthue.dk
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www.sky-media.dk

INDUSTRIPORTE

MONTAGE OG EFTERSYN

GARAGEPORTE

DANSK PORT KOMPAGNI TILBYDER:

- levering af industriporte med et design der falder perfekt ind i opgivelserne.
- salg og montering af garageporte, der passer til dit hus.
- montering, servicering og udførerelse af eftersyn på industri- og garageporte m.v.

Dansk Port Kompagni er landsdækkende.
Læs mere på danskportkompagni.dk eller kontakt os
på tlf. 89 26 02 02 eller salg@danskportkompagni.dk

TONNYS VVS A/S
•
•
•
•

VVS-service
Gaskedler
Varmepumper
Sanitet

• Nybygning
• Renovering
• Døgnvagt

Erhversvej 2, 9632 Møldrup
Tlf.: 8669 1838
Mail: info@tonnysvvs.dk
Web: tonnysvvs.dk

v. Lars Holm

VI MALER VIBORG - MALERFIRMA MED STOR EKSPERTISE
Vi lægger vægt på kvalitet i alle aspekter af ordet – lige fra produkterne til
den gode service, konkurrencedygtige priser og professionel rådgivning.
Rindsbækvej 51 | 8800 Viborg | Tlf: 86 62 29 19 | Mobil: 20 33 29 18 | wittrups-malerforretning.dk |

MYRTHUE A/S | info@myrthue.dk | Gyldenrisvej 7 | 8800 Viborg | telefon 86 61 30 26

