
•  Pris for fliserens pr m2 fra 29,-
inklusive moms og materialer*

•  Pris for fliserens
med NO GROW fugesand pr m2 fra
39,- inklusive moms og materialer*

•  Pris for fliserens med NO GROW fugesand
og imprægnering pr m2 fra

59,- inklusive moms og materialer*
*Priserne er gældende ved 80m2 eller mere

 

Vi pudser naturligvis vinduerne og rydder pænt
op efter

os efter endt arbejde.
 

Vi kommer gerne og måler arealet op og giver dig
et

uforpligtende tilbud - også hvis du har under
80m2.

Jysk Service kan også hjælpe dig med:
•  Tagrens

•  Tagrenderens
•  Solcellevask

•  Sprøjtning med algestop
af tage, murværk

mv.
•  Edderkoppeforebyggelse

 

Jysk Service ApS renser også fliser
samt tilbyder algestopbehandling af

de fleste overflader

Kære alle i FHK,
 

Hold da op, hvor vi savner håndbold i disse dage og
ikke mindst vores gode netværk i klubben. Vi glæder
os til, at vi kan mødes til håndbold og netværk igen. 
 

Vi håber, at I alle får en dejlig påske og kommer her
med et tilbud, som vil få jeres fliser til at stå som nye
igen.
 

Vi kan tilbyde at rense jeres fliser, sprøjte dem med
algestop og feje ukrudthæmmende NO GROW
fugesand ud. 
 

Vi kan anbefale imprægnering af fliser med
nanobaseret imprægneringsvæske, så fliserne er
beskyttet væsentligt længere. 
 

 

Derudover er Jysk Service ApS klar til at hjælpe med
mange andre rengørings- og serviceopgaver. 
 

De bedste håndboldhilsner 
 

 

John og Frank



Jeg sætter kvalitet i højsæde og det vigtigste for mig 
er glade og tilfredse kunder.
Som din bogholder løser jeg opgaverne effektivt, 
professionelt og altid smilende.
Lad mig om det administrative, så du kan 
koncentrere dig om det du er bedst til



BLIV SET OG
HUSKET I DEN
SVÆRE TID

VI HJÆLPER DIN
VIRKSOMHED MED PR,
STRATEGI, DEN DYBE OG
LETTE KOMMUNIKATION I
EN SVÆR TID. 

KONTAKT 
A n d r e a s  D y h r b e r g  A n d r e a s s e n

+  26  20  08  16

a d @ b u d s k a b s f a b r i k k e n . d k





HARTMANNS

Hartmanns er et HR-konsulenthus med afde-
linger i hele Danmark. Vi er særligt stærke i tre-
kantsområdet med et stort kontor i Fredericia. 

Selvom vi befinder os midt i corona-krisen, så er 
vi her stadig for dig. 
Langt de fleste af os arbejder hjemmefra, men vi  
kan sagtens løse dine bemandingsudfordringer 
på distancen.

VI HAR VIKARER, DER ER KLAR INDEN FOR:

• Lager og produktion
• Logistik
• Håndværkere
• Administration og kontor 

VI TILBYDER 100% DIGITALE REKRUTTE-

RINGSPROCESSER 

• Afdækning af stillingen
• Screening og interviews online
• Test og tilbagemeldinger mv.
• Kandidater præsenteres

ER DU NØDSAGET TIL AT OPSIGE ELLER HJEM-

SENDE?

• Outplacement online
• Støttepakke online (begrænset periode)
• Fastholde og motivere hjemsendte

VORES ERHVERVSPSYKOLOGER KAN 

HJÆLPE MED:

• Rådgivning om den ”svære samtale”
• Krisekommunikation
• Distanceledelse
• Skabe tryghed og motivation i organisationen

KONTAKT
     MARTIN KLARIS

     SENIOR KUNDECHEF
     +45 4121 1428
     MARTIN.KLARIS@HART     
     MANNS.DK

DIT KONSULENTHUS -

DIN HR-PARTNER

ANSÆTTELSE, FASTHOLDELSE,

UDVIKLING OG AFVIKLING

  

TEL: 7020 0383 • WWW.HARTMANNS.DK


