
Mahogni vinduer og døre
JH Tømrer & Snedker har mere end 45 års erfaring 
med produktion af mahogni vinduer. 
Vi er DVC godkendte, hvilket betyder,
at der er 5 års garanti på både træ, beslag og glas, 
samt på at udførelsen er håndværksmæssig i orden.
Vi producereR på eget værksted,
primært i mahogni (Dark red meranti),
men også i vacumimprægneret fyrtræ.

Kvalitet og design
Vi producer kun efter ordre. Du får således vinduer, 
døre og facadepartier i de mål det passer dig,
og i det udsende du måtte ønske.
På vores hjemmeside  www.jh-snaptun.dk  
kan du se oversigter over de mest solgte vinduer
og døre, men vi kan lave alt.
Når du vælger vinduer skal du tænke på hvilke 
vinduer der arkitektonisk vil passe til dit hus.

Ønsker du dine nye vinduer monteret, 
klare vi selvfølgelig også det.

Kontakt os (Gitte Jensen) for et uforpligtende tilbud.

info@jh-snaptun.dk eller på telefon 75 68 32 65

www.jh-snaptun.dk

Tømrer- og snedkerfi rmaet 
på Havnevej bruger ikke 
pengene på dyre annoncer, 
men den fyldte ordrebog 
skyldes primært ”mund til 
øre”-metoden.

Mange familiefi rmaer kan have 
problemer med at planlægge 
generationsskifte. Men sådan 
er det ikke hos JH Tømrer & 
Snedker A/S på Havnevej 14 i 
Snaptun.
Et blomstrende virksomhed, 
der har sat alsidighed, service 
og faglig ekspertise som 
fællesnævner. 
I dag ledes fi rmaet af 
søskendeparret Gitte Jensen 
og Niels Jørn Henriksen og 
deres respektive ægtefæller. 
De overtog forretningen efter 
deres forældre i 2002, og har 
fået træ og træprodukterne ind 
med modermælken i det hus, der 
gennem årene har knopskudt sig 
frem på Havnevej.
I dag beskæftiger forretningen 
cirka 30 medarbejdere med syv 
mand fast på værkstedet og tre 
ansatte på kontoret, hvor også 
Gitte og Niels Jørn har fået deres 
faste pladser.

Alsidig produktion
Produktionen er som nævnt en 
alsidig vifte inden for branchen. 
Fra produktion af døre og 
vinduer, fremstillet i mahogni, 
som er helt unikt, og hvor der 
ikke er gået på kompromis 
med kvaliteten. 45 års erfaring 

Tilfredse kunder er 
den bedste reklame

kombineret med fem års garanti 
taler sit eget sprog.
Men også såkaldt 
almindeligt vedligehold og 
reparationsarbejde fylder op 
i ordrebogen sammen med 
nybyggeri, hvor JH har sin egen 
ingeniør og konstruktør, der 
tegner efter individuelle ønsker. 
Fra påske og frem til midt på 
sommeren er fi rmaet med i 
udstillingen ”Horsens Bygger” på 
Hyldeblomsten i Torsted, hvor 
der hver søndag fra kl. 13-16 er 
mulighed for et kig ind i et af de 
eksklusive huse, som Snaptun-
virksomheden bygger i et tæt 
samspil med fi rmaet HM Byg.
- Vi har en dygtig og solid 
medarbejderstab, der ruller rundt 
i hele området, og selvom det 
ind imellem på grund af tidspres 
kan være svært at nå hele vejen 
rundt, så gør vi, hvad vi kan. For 

vores vigtigste opgave er at leve 
op til det, som vi lover kunden, 
understreger Gitte Jensen.
Hun er egentlig bankuddannet, 
men styrer nu kontoret og 
telefonerne i familiefi rmaet, 
hvor hendes bror på et tidligere 
tidspunkt kom ind.

Forældrene følger med
Deres forældre, Tove og Jørn 
Henriksen, bor stadig i huset 
ved forretningen, og de følger 
på nærmeste hold med i 
forretningen, som datteren, 
sønnen og svigerbørnene har 
sørget for blomstrer videre.
Ombygningen af Vejlefjordcentret 
er et af de større projekter, 
hvor JH i over et halvt år været 
involveret, Sejlklubbens Bistro 
i Snaptun kan de også sætte 
på visitkortet sammen med et 
velfærdshus på Nr. Lyngvig 
Camping i Vestjylland og en 
tilbygning til Fiskerimuseet i 
Hvide Sande. For blot at nævne 
et lille udpluk af de mange 
ting, der har været igennem 
ordrebogen.
- Fremtiden tegner da pænt, og 
vi plejer jo gerne at sige, at når 
kunden er tilfreds og fortæller 
det til naboer og bekendte, så 
kan vi ikke få bedre reklame. 
Derfor gør vi ikke så meget ud 
af at annoncere, for ”mund til 
øre-metoden” har jo da virket 
udmærket, siger Gitte med jysk 
beskedenhed.

Vi udfører også alt i tømrer- og snedkerarbejder, om- og tilbygninger, udestuer og reparationsarbejder. Vort speciale mere end 30 år.

Gitte Jensen og Niels Jørn Henriksen driver i dag familiefi rmaet på Havne-
vej 14 i Snaptun videre med en solid stab på cirka 30 medarbejdere, hvoraf 
fl ere har været ansat i en længere årrække.

Kunst og gedigent 
håndværk går op 
i en højere enhed 

på værkstedet, 
hvor dygtige med-

arbejdere produ-
cerer vinduer og 
døre i eksklusivt 

mahogni træ. Her 
er intet overladt til 

tilfældighederne.


