Gælder det byggeri...

En stærk partner
Vibe-Huse A/S har gennem knap 40 år leveret
kvalitetsbyggeri i Østjylland – i form af parcelhuse,
ejer- og andelsboliger samt leje- og erhvervsbyggeri.
Virksomheden blev etableret af Visti Gertsen
tilbage i 1976 og har siden opført mere end 1.000
private boliger. I dag er det anden generation,
der har overtaget den daglige drift i domicilet i
Hinnerup. Men Visti Gertsen er fortsat en fast
støtte for børnene Gitte og Allan, der har delt
ansvarsområderne imellem sig.
Ordrebøgerne er fyldte – specielt med fokus på
større byggeprojekter af andels- og ejerboliger
i tæt-lavt byggeri, men også udlejning til både
private og erhverv hører til Vibe-Huses kerneydelser.
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Markedets mest energieffektive ventilationsaggregater
www.boligvex.dk

 Bolig-installationer
 Reparationer
 EDB-installationer
 Industri-installationer
 Belysning
 Varmepumper

Græsvangen 2
8381 Tilst

Tlf. 86 24 14 11
mu-el@mail.dk
www.mundelstrup-el.dk

 Solcelleanlæg

Håndværkere, der kan deres kram
Vores medarbejdere har været hos os i mange år.
De har en høj faglig tilgang til deres job, og det kan
ses på vores byggerier, at de er opført af folk, der
insisterer på kvalitet. Af samme årsag arbejder vi
med begrebet ”mønsterarbejdsplads”, der handler
om, at ledelsen og de ansatte arbejder sammen
om at leve op til en fast høj standard.





Hinnerup Hvidevarer & Belysning A/S
Kontakt os for et godt tilbud på
hvidevarer og belysning til din bolig
Samsøvej 13, 8382 Hinnerup
Mail: info@lampeshop.dk
Tlf.: 86 98 76 22

• VVS-arbejde
• Fjernvarme
• Badeværelser
• Solvarme

Vibe-Huse A/S har modtaget
AAA-diplomet i årene fra 2006 til
2013 og kan med stolthed fremvise den højeste kreditværdighed,
der findes, nemlig AAA-kategorien.

Vibe-Huse A/S er blevet kåret til
gazellevirksomhed 2006.
Gazellerne er Danmarks hurtigst
voksende virksomheder og de
mest innovative og effektivt ledede
virksomheder i Danmark.
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• Gas-installationer
• Blikkenslagerarbejde
• Døgnservice:
Tlf. 20 20 86 40

VVS-INSTALLATØR

FLEMMING SØRENSEN A/S

Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70
flemming@flemming-vvs.dk

Funktionelle boliger
og kvalitet til tiden
Alt, hvad vi opfører, er egne projekter, som vi
udvikler fra grund til nøglefærdigt byggeri. Vi har
alle nødvendige kompetencer in house og arbejder
med et fast team af samarbejdspartnere. Det
betyder, at vi har en kort kommunikationsvej, samt
at vi kan sikre vores kunder kvalitet til tiden – og vi
har endnu ikke udsat en overtagelsesdato.
Det betyder også, at vores kunder er sikret
gennemtestede og optimerede løsninger i alt
fra materialevalg til plantegninger, som vi har
specialiseret os i gennem snart 40 år.

Ny bydel skyder frem i
Hasselager/Kolt
Sydvest for Aarhus er virksomhedens til dato største projekt ved
at tage form. Her opfører vi 250 ejer- og lejerboliger, hvoraf de
første etaper allerede har fået nye beboere. Området kommer
til at bestå af cirka 1.000 boliger og ligger omkring 12 km fra
Aarhus centrum i et naturskønt område – tæt ved både skole,
institutioner, fritidsaktiviteter, lokalcentre og indkøbsmuligheder.
Herudover er der få kilometer til motorvej E45. Boligerne
opføres som tæt-lavt byggeri i røde sten. Der opføres flere typer
på mellem 65 og 150 kvm.

Hovedparten af de byggerier, vi
opfører, er i området omkring
Hinnerup, Aarhus og omegn.
Eksempler på nogle af vores
byggerier:
• 32 ejerboliger og 42 lejeboliger i
Kolt/Hasselager
• 28 andelsboliger og 40 lejeboliger
i Tilst Bypark
• 1200 kvm butik og 12 lejligheder
i Søften
• Butiks- og kontorlejemål i Hinnerup
• 21 andelsboliger i Harlev

DS
RENGØRING
Dit professionelle rengøringsfirma
Hos DS Rengøring betaler du som kunde ikke ekstra for
kvalitet, pålidelighed og service – dette er for os en selvfølge
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Vi tilbyder:

• Erhvervsrengøring
• Vinduespolering
• Rengøring hos boligforeninger
• Butiksrengøring
• Special-opgaver

Borum Møllevej 9 • 8471 Sabro • www.dsrengoring.dk • ds@dsrengoring.dk • Tlf.: 30 25 27 54

Vi har fokus på energi og miljø
I alt, hvad vi foretager os, har vi brugere af vores bygninger i tankerne, hvorfor
vi arbejder målrettet med energirigtige løsninger og altid er et skridt foran, hvad
angår energioptimeringer. Det betyder også, at vores boliger allerede i dag
opføres efter de stramninger, der er gældende for Bygningsreglementet 2020.
Ud over at have en holdning til vores miljø, ser vi det som en selvfølge, at vi
skaber hjem til vores kunder, der har den mest optimale komfort og så lave
udgifter til varme som muligt.

-HUSE
Gode huse - VIBE
rigtige trappe
– Fortjener den
Træd ind i vores verden af trapper og besøg os på

Østergade 5 • 8450 Hammel
70 22 84 50 • www.sparkron.dk

www.WOOD-STEP. dk
Tlf. 86 47 66 66 · woodstep@woodstep.dk

VVS- og blikkenslagerarbejde
Jordvarme • Solvarme • Varmepumper
Tlf.: 86 48 41 72 · www.auningblik.dk

Model Glat Hvid

HTH ERHVERV
Hos HTH Køkkenforum i Århus er vi eksperter i løsninger til
nye huse. Vi kender betydningen af stram projektstyring
og kan tilbyde en leveringssikkerhed og standard, som er
enestående indenfor køkkenbranchen.
Du kan nyde godt af en udstrakt service fra vores professionelle erhvervsafdeling, lige fra rådgivning i planlægningsfasen til levering og komplet installering af dit nye inventar. Desuden kan vi rådgive dig, så du har mulighed for at
få dine individuelle ønsker opfyldt.
HTH KØKKENFORUM ÅRHUS
Agerøvej 29A • 8381 Tilst
Tlf. 8740 8899 • www.hth.dk

VOGNMAND

Kran- og entreprenørkørsel
20 års erfaring - Jeres garanti for et veludført arbejde!
Lyngåvej 55, Lyngå • 8370 Hadsten • Tlf.: 86 98 27 23 • vognmand@jakobsen.mail.dk • www.karsten-jakobsen.dk

• Concept: JS Media Tools A/S • 9361 • www.jsdanmark.dk

Vibe-Huse A/S
Samsøvej 29
8382 Hinnerup
Tlf.: 86 98 60 11
mail: info@vibe-huse.dk
www.vibe-huse.dk

