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GRUNDLAGT 1962



ET TRADITIONSRIGT  
FAMILIEFIRMA
Siden 1962 har JH Tømrer & Snedker leveret kva-
litetsarbejde inden for tømrer- og snedkerfaget. 
Dengang stod Jørn Henriksen i front for firmaet, 
mens Tove Henriksen tog sig af bogholderiet. 
Igennem årene er firmaet udviklet støt, og i 
2002 overtog næste generation, søskendeparret 
Niels Jørn Henriksen og Gitte Jensen, ledelsen. 
De har siden overtagelsen med nænsom hånd 
videreført værdier og traditioner, som blev 
grundlagt i 1962.

VI FØLGER MED UDVIKLINGEN  
UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED  
VORES VÆRDIER 
JH Tømrer & Snedker er fulgt med udviklingen 
og har flere gange fornyet sig, blandt andet 

gennem overtagelse af andre firmaer. Det har 
både været for at udvikle forretningen, men 
også for at opnå endnu større ekspertise inden 
for områder som døre, vinduer og udestuer, 
som altid har været nogle af specialerne.

Ånden i firmaet er dog stadig den samme, og 
hos JH Tømrer & Snedker lægger vi vægt på en 
alsidig og moderne tømrer/snedker-virksomhed 
med stor faglig viden og kunnen. I fællesskab 
med vores dygtige medarbejdere sørger vi for, at 
kundernes tanker og ideer bliver til virkelighed.

VI HAR ET ANSVAR
Vi har altid lærlinge i virksomheden, og hjælper 
derigennem med at holde faget i live. Alle lær-
linge hos os får tidligt ansvar og mulighed for 
at prøve kræfter med spændende opgaver på 
værkstedet og ude hos vores kunder.

HJ Fugeentreprise ApS
Alt i elastiske fuger inde og ude 

Henrik Bojsen tlf. 25 10 60 07
henrikfugemand@live.dk

Jesper Andersen tlf. 25 10 20 05
jesperfugemand@live.dk
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Hornsyld Industrivej 3B • 8783 Hornsyld • E-mail: mail@kr-vvs.dk 

ALLE OPGAVER KLARES  
– MED RESPEKT FOR  

EKSISTERENDE BYGGERI
Med tiden har JH Tømrer & Snedker ud-
viklet sig fra en traditionel tømrerforret-
ning til vore dages alsidige tømrer/sned-
ker-virksomhed, der spænder bredt. Med 

respekt for eksisterende byggeri tegner og 
udfører vi specialdøre og laver individuelt 

specialbyggeri.
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SPECIALOPGAVER
Hos JH Tømrer & Snedker udfører vi alle former for 
snedkeropgaver på vores eget værksted, som eksem-
pelvis lister og trin til trapper m.m. Meget af vores 
arbejde er specialopgaver, hvor vi for eksempel laver 
en ny dør eller vindue i den oprindelige stil, baseret 
på billeder af originalen. Hos os finder du altså ikke 
en standardvare på hylden. Derimod får du en unik 
dør, et vindue eller andet specialdesignet præcis 
som efterspurgt.

Vi går ikke på kompromis med vores faglighed. På 
hver enkelt opgave går vi nænsomt til værks og 
sikrer, at vores design – f.eks. når det gælder beva-
ringsværdigt byggeri – harmonerer med de resteren-
de rammer.

I tidens løb har vi lavet mange typer opgaver, heri-
blandt forsatsrammer til slotsvinduer og sidevogns-
kasse til en Nimbus-motorcykel. Alle opgaver er en 
velkommen udfordring for vores dygtige snedkere.

ALLE FORMER 
FOR TRÆ
Vi er vilde med træer 
og arbejder med alle 
træ-materialer

Sønderby Træindustri ApS • Gludvej 38, Sønderby • 7130 Juelsminde • Tel 75 68 38 88 • Fax 75 68 38 37 • soenderby-trae@mail.dk • www.soenderbytrae.dk 

...er underleverandør til trælaster og træindustri. 

Vi udfører forarbejdning i gængse træsorter som lønarbejde.
Høvling i forskellige profiler.
Kløvning på båndsav. 

Træet kløves inden høvling, så løs savsmuld undgås ved profiler med ru front.
Pakkeafkortning.
Påføring af træbeskyttelse. 
Tilskæring af trækomponenter.

Sønderby Træindustri ApS

Tømrer & Snedker A/S
www.jh-snaptun.dk



JH-TRIO Vinduer & Døre producerer alt 
i trævinduer, døre, foldedøre, udestueele-
menter m.v. efter mål, i facon, design og 
farve, med 2-lags eller 3-lags energiru-
der, alt efter behov og kundens ønske. 
Gerne af mahognitræ. Kontakt os for en 
snak om vinduer og døre. Vi hjælper ger-
ne med kontakt til vinduesmontør

Danskproduceret topkvalitet

Sattrupvej 2  •  8752 Østbirk  •  Tlf.: 75 78 12 24  •  info@jh-trio.dk

DØRE OG VINDUER
Døre og vinduer af træ har næsten fra begyndel-
sen været et af vores specialer, hvor vi selvføl-
gelig lægger vægt på meget høj kvalitet, service 
og levering til tiden. Vores produktion foregår 
dels på eget værksted i Snaptun og dels hos JH 
Trio Vinduer & Døre i Sattrup, som vi sammen-
lagde vores vindues- og dørproduktion med i 
2011. Vi producerer kun på bestilling. Hos os 
får du derfor et unikt produkt, som er tilpasset 
nøjagtig dine ønsker og behov.

EN AF LANDETS MEST ERFARNE
Vi er specialiserede i trævinduer, primært af ma-
hogni, som vi har erfaret har en meget lang le-

vetid og et lille behov for vedligeholdelse. Flere 
af vores allerførste kunder har stadig ikke skiftet 
deres oprindelige vinduer endnu. Mange års 
arbejde med mahognivinduer har gjort os til et 
af Danmarks mest erfarne firmaer på området. 
Vi hjælper også gerne med at vurdere, hvad der 
rent arkitektonisk passer til lige netop dit hus.

DVV-GODKENDTE VINDUER
Vi kan naturligvis stadig levere serieproducere-
de vinduer til boligforeninger eller andre større 
projekter. JH Trio-vinduerne er DVV-godkendte 
og derfor omfattet af en fem års garanti på 
både træ, beslag og glas – lige så vel som på, at 
udførelsen er håndværksmæssigt i orden.

5



Specialister i listedækning! Tlf.: 40 86 77 42 · www.paptage.dk · kontakt@paptage.dk

Vi er ikke de billigste – men blandt de bedste!
Løsning Tagdækning er kendt for at lave papta-
ge med speciale i listedækning. Tagpap er frem-
tidens materiale – en stærk og holdbar løsning, 
der holder til de nye klimaudfordringer, hvis 
håndværket vel at mærke er udført korrekt.

Den høje håndværksmæssige udførsel er et 
kendetegn for Løsning Tagdækning, når det 
drejer sig om et nyt tag, tagrenovering og 
tagservice. Alle produkter er CE-godkendt og  
leveres af Apurit i Hedensted.

TAG/KVISTE
Hos JH Tømrer & Snedker laver vi alt inden for tagar-
bejde. Vi tilbyder individuelle løsninger, hvad enten 
det drejer sig om et helt nyt tag, renovering af det 
eksisterende eller evt. en ny kvist. Vi arbejder med 
alle former for tagbelægninger: Sten, stål, cement, 
skiffer, pap, tagplader m.m.

Tømrer & Snedker A/S
www.jh-snaptun.dk



ISOLERING
I forbindelse med udskiftning af taget vil det 
ofte være en fordel at tænke på tæthed, iso-
lering og ventilation i samme ombæring. Vi 
påtager os gerne at isolere, for eksempel med 
indblæsning af granulat, der er yderst effektivt 
som efterisolering af ydervægge, etageadskillel-
se, skunk og loftrum. 

PAPIRISOLERING
Som +Partner hos CBI Danmark står vi for bæ-
redygtigt samarbejde, hvor vi anvender papir-
isolering af høj kvalitet. Isocell papirisolering er 
NaturePlus-certificeret og anvendes til lofter, 
hulmure, etageadskillelser og gulve. Typen 
hører til blandt de bedste produkter i verden 
til bæredygtige byggerier og er velegnet til alle 
former for byggeri – både nyt og eksisterende.

ENERGIRÅDGIVNING
Hos JH Tømrer & Snedker er flere af vores med-
arbejdere uddannede energivejledere i tætning 
af klimaskærmen. De kommer gerne med gode 
forslag til en effektiv isolering af dit hus med 
henblik på en lavere energiregning. Uden en or-
dentlig tæt klimaskærm nytter det nemlig ikke 
meget at isolere.

Der er mange klimasyndere at være opmærk-
som på i forbindelse med tagkonstruktioner 
og vindspær, men hvis du for alvor vil spare på 
energien, er det nødvendigt at kigge på hele 
husets klimaskærm – husets adskillelse mellem 
inde og ude (ydervægge, tag/loft, gulv/terræn-
dæk, vinduer og yderdøre m.m.).

AUT. EL-INSTALLATØR
MARTENSEN & KOBBELGAARD APS

SØNDERBAKKEN 21, GLUD
7130 JUELSMINDE

75 68 32 00
e-mail: mk@mkel.dk

KLAKRING STATIONSVEJ 5, KLAKRING
7130 JUELSMINDE

75 69 40 22
e-mail: kk@mkel.dk
www.mkel.dk

K

AUT. EL-INSTALLATØR
MARTENSEN & KOBBELGAARD APS

SØNDERBAKKEN 21, GLUD
7130 JUELSMINDE

75 68 32 00
e-mail: mk@mkel.dk

KLAKRING STATIONSVEJ 5, KLAKRING
7130 JUELSMINDE

75 69 40 22
e-mail: kk@mkel.dk
www.mkel.dk

K

    TAG-
    ISOLERING

LOFTISOLERING 

VÆG-
ISOLERING

LYD-
ISOLERING

BÆ

REDYGTIGT SAMARBEJ
DE

CB
I D

AN

MARK + PARTNER

7



RENOVERING,  
OM- OG TILBYGNINGER
Vi laver mange om- og tilbygninger, og de varierer fra de helt unikke løsninger 
til renoveringer af udhæng eller andet reparationsarbejde. Vi laver alt i om- og 
tilbygninger samt vedligeholdelsesarbejde. Det kan f.eks. være udskiftning af 
glaslister, nye lofter eller en helt ny tilbygning. Vi varetager også bygningsved-
ligeholdelse hos flere boligforeninger. Uanset opgavens karakter eller størrelse 
går vi altid til arbejdet med det formål at levere kvalitetshåndværk til tiden. 

Blandt vores mange opgaver er en lang række:
▶ tilbygninger og udestuer
▶ parcelhuse
▶ sommerhuse

Tlf.: 76 28 60 70 · post@landplan.dk
www.landplan.dk

Vi er det seriøse valg i forbindelse med 
udstykninger og opmålinger

- Udstykning
- Skelfastlæggelse
- Opmåling
- Fladenivellement

- Bygningsafsætning
- Tinglysning
- Ledningsregistrering
- 3D-beregninger

Tømrer & Snedker A/S
www.jh-snaptun.dk



Platanallé 60-66 · 8700 Horsens · 7564 2022 · platanhorsens@mail.dk · www.platanhorsens.dk 

TOTALLØSNINGER
Tæpper • Gulve • Gardiner

FØR

EFTER
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NYBYGGERI
Vi indfrier dine drømme. En af vores spidskompeten-
cer er at gøre drømme realiserbare. Vi går først og 
fremmest i tæt dialog, hvorefter vi gør alt, hvad der 
står i vores magt for at gøre drømmen til virkelig-
hed. 

Faktisk har vi bygget nyt siden Jørn Henriksen 
etablerede firmaet i 1962. I begyndelsen en del 
sommerhuse og sidenhen også mange parcelhuse 
og erhvervsbygninger. Derfor besidder vi en stor 
erfaring på området og kan håndtere projektet fra 
start til slut. Vi står for koordinering og har fokus på 
samarbejde mellem alle involverede, ligesom vi kan 
trække på vores store netværk af pålidelige og faste 
samarbejdspartnere.

Tlf. 75 68 34 96
Mail: vvs@snaptun.dk

VAND • VARME • BLIKKENSLAGER • SANITET
ALTERNATIV ENERIGI • NATURGAS

Tømrer & Snedker A/S
www.jh-snaptun.dk



HAR VI SAGT A,  
SIGER VI OGSÅ B
Noget af det, vi er allermest kendt for – ud over 
naturligvis kvalitetsbyggeri og godt håndværk – er 
vores evne til at holde ord. Vi er stolte af at skabe 
tilfredse kunder, der kommer igen og igen, men vi 
er også godt klar over vigtigheden af at pleje disse 
relationer, hvorfor vi er til stede og går 100 % ind i 
opgaven, når den lander på vores bord.

www.ej-as.dkDEN DYNAMISKE RUDE
Læs mere om indbyggede persienneruder på glassolutions.dk

DEN DYNAMISKE RUDE
Læs mere om indbyggede persienneruder på glassolutions.dk

Tofteskovvej 1 · 7130 Juelsminde · Tlf.: 76 83 21 00
juelsminde@xl-juelsmindegruppen.dk
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Havnevej 14, Snaptun
7130 Juelsminde
Tlf. 75 68 32 65

info@jh-snaptun.dk
www.jh-snaptun.dk

”DIN IDÉ OG VORES HÅND-
VÆRK GØR PROJEKTET TIL 
VIRKELIGHED”

Tømrer & Snedker A/S
www.jh-snaptun.dk


