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Entreprenør GENDRUP 
– store og små opgaver 

Entreprenør GENDRUP • Brøndbytoften 9 • 2605 Brøndby • Tlf. 36 75 88 01 • gendrup@gendrup.dk • www.gendrup.dk

Grundlagt 1938

Asfalt • Brolægning • Sand • Faldunderlag  
Vejsalt • Aut. kloakmester • Vognmandskørsel
Godkendt affaldstransportør • Miljøgodkendte lastbiler

Karl a. Hansen entreprise a/s 
er en mellemstor, dansk murer- 

og entreprenørvirksomhed og 
autoriseret kloakmester. 

Vi beskæftiger til dagligt cirka 
65 medarbejdere, hvor langt 

hovedparten er faguddannede 
murere eller struktører.

Erfaren og solid
Virksomheden, der dengang hed Karl a. Hansen a/s, blev grund-
lagt i 1944 af murersvend Karl alfred Hansen. Få år efter – i 1950 
– blev hans søn, aage Hansen, ansat i virksomheden som murer-
lærling. Han videreuddannede sig senere til ingeniør og overtog 
virksomheden sammen med sin yngre bror i 1966, da faderen 
døde.

Fra 1983 blev virksomheden drevet af aage Hansen. i 1993 tog 
han hul på et generationsskifte ved at etablere Karl a. Hansen 
entreprise a/s, til daglig kaldet KaH, hvor 3. generation – i skik-
kelse af sønnen søren Derby Hansen – blev en aktiv deltager i 
ledelsen af selskabet. i 2008 blev ejerkredsen udvidet yderligere 
med Kenneth Benson.
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Smedeholm 8 • 2730 Herlev 
Tlf: 44 92 50 31 • Mail: mail@gns-as.dk

A/S JULIUS NIELSEN & SØN 
TØMRER - SNEDKER - INVENTAR - HOVEDENTREPRISE - EDB GUVE

Landlyst 42 E-mail: jns@julius-nielsen.dk 
2650 Hvidovre www.julius-nielsen.dk
Tlf. 3675 2811 Fax 3675 0901

Kompetente medarbejdere
Mange af vores opgaver indikerer, at virksomheden har 
rødder tilbage i en tid, hvor høj håndværksmæssig kvalitet 
var det absolutte omdrejningspunkt. De gamle teknikker 
er ikke gået i glemmebogen hos os, og derfor er KaH ofte 
den foretrukne samarbejdspartner ved restaurerings- 
projekter af fredede og bevaringsværdige bygninger.  
Men nye teknologier og produktionsmetoder er også  
blevet en del af hverdagen. Derfor udfører vi i praksis  
alle opgaver inden for murer- og entreprenørfaget.

Det kan kun lade sig gøre at være i denne branche i mere 
end 65 år, hvis medarbejderne er fagligt kompetente og 
behagelige at omgås. Vi er aldrig dygtigere end de hånd-
værkere, vi sender ud. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at 
behandle vores medarbejdere pænt og ordentligt.

Vores vedholdende insisteren på høj håndværksmæssig 
kvalitet og kundeservice er grunden til, at flere kunder  
har holdt ved i mere end 50 år – bedre anbefaling kan 
man ikke få.
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restaureringsopgaVer
når det handler om at restaurere en fredet eller beva-
ringsværdig bygning, er det alfa og omega at være tro 
mod de originale materialer og teknikker. Derfor har vi 
stædigt holdt ved at træne de gamle discipliner, som at 
lave kvaderpuds eller trække gesimser, der ellers var  
ved at gå tabt. og vi benytter materialer, der kommer  
så tæt som muligt på det oprindelige.

Vi udfører alle opgaver fra små genopretninger til flytning 
af en komplet bygning.

Kronprinsessegade 44, 1306 København K
opgaver: Facadearbejder, puds, kvaderpuds, trukne 
gesimser, sålbænke og ornamentik.

Kronprinsessegade 2, 1306 København K
opgaver: Facadearbejder og puds. Bygningen 
har desuden en sætning på 15-20 cm, der 
skulle tages højde for i arbejdet.



Københavns Domhus, Nytorv 25, 1450 København K
opgaver: Facadearbejder, puds, sandsten, stuk-arbejder, 
gesimser og tagudskiftning.

Bjerregårdsvej 16, 2500 Valby
opgaver: generel istandsættelse af stor villa  
og ny kælder i baghaven.



Davids Samling, Kronprinsessegade 30–32, 1306 København K
opgaver: Facadearbejder, etablering af kælder under hele  
baggården og indvendig istandsættelse.

"HVIS BEDRE ER MULIGT                       ER GODT IKKE GODT NOK"

Taastrup Hovedgade 89, 1.tv. • 2630 Tåstrup • Tlf. 21 73 99 44 • www.bisgaards-malerfirma.dk 



Bøllingsvej 11 • 4100 Ringsted • Tlf: 5782 1269 • Mobil: 4020 1269 • mniemann@mail.dk • www.m-niemann.dk

DIAMANTSKÆRING • ALT I HULLER 
LØSER ALLE BORE- OG SKÆREOPGAVER

Onkel Toms Hytte v. Bjerregårdsvej 16
opgaver: Huset er demonteret fra den oprindelige placering på Folke  
Bernadottes allé, pakket ned i kasser og genopført på Bjerregårdsvej.



renoVeringsopgaVer
Ved opgaver, hvor det handler om renovering og mo-
dernisering, benytter vi moderne metoder og mate-
rialer. tro mod ejendommens oprindelige sjæl fører vi 
den frem til et moderne og funktionelt udtryk.

Taarbækhave, Taarbæk Strandvej 95 mfl., 2930 Klampenborg

opgaver: Facadearbejder, isoleringspuds og nye altaner.



Medlem af:



Rudi Larsens
Stenhuggeri
Bavnehøj Allé 38
2450 København SV
  

Hvidovre Stenhuggeri 
Udstilling:

Høvedstensvej 66
2650 Hvidovre

Tlf. 33 21 47 81 • rudilarsen@mail.dk • www.rudilarsen.dk

Stenhugger med 50 årS erfaring 
– vi hugger næsten alt

Lille Strandvej 6A – 10B, 2900 Hellerup

opgaver: Facadearbejder, isoleringspuds og renovering af altaner.



Bechgaardsgade 9 mfl., 2100 København Ø 

opgaver: traditionel renovering, facadepuds, nye sålbænke og gårdrenovering.



 ny- og tilBygninger
Vi opfører ofte nybygninger eller tilbygninger, hvor vi udfører alt inden for murer-, beton- og kloakarbejde. 
ingen opgave er for lille og kun enkelte for store, og vi tager også meget gerne de mere specielle af slagsen, 
hvor kompetencerne virkelig bliver udfordret.

Firmaet HENRIK WILLER ApS er etableret i 2008, 
mens jeg, Henrik Willer, har 25 års erfaring med 
industrigulve. Vi tilbyder personlig og professionel 
service og udfører arbejdet i det  
tidsrum, der passer jer bedst  
- også aften eller weekend.

Vi styrker dit gulv...

Henrik Willer ApS • Ved Sportspladsen 8 • 2610 Rødovre • Tlf 4030 5456 • mail@henrikwiller.dk • www.henrikwiller.dk

Bjerregårdsvej 4, 2500 Valby

rundt orangeri i tegl, glas og stål med zinktag. udført i tilknytning til privatbolig.

tegnet af erik Møller arkitekter a/s.



Smedearbejde og  
stålkonstruktioner  
udføres
Erfurth ApS
Industriskellet 6, 2635 Ishøj 
Telefon 43 5304 60 
Telefax 43 5304 64 
erfurth@erfurth.net 
www.erfurth.net  

Villa i Østrup, 3670 Veksø Sjælland

specielt arkitekttegnet villa.

arkitekt: Wohlert arkitekter.



Grønjordskollegiet, Grønjordsvej, 
2300 København S
opgaver: nybygning, betongavle 
og glasfacader.

Villa ved Ringsted
specielt arkitekttegnet gård på 250 m2 med 400 m2 kælder. 4 murede pejse 
og 7 badeværelser, 2 staldbygninger, hvoraf den ene har fuld kælder.
arkitekt: erik Møller arkitekter.





Alt i smedearbejde udføres
– lige fra store stålkonstruktioner til et lille beslag

Brug bolten... brug JANU!

Niels Finsens Allé 31-33 
2860 Søborg 

Tlf: 3955 9393 
Mobil: 4072 7797

Mail: janu@janu.dk
Web: www.janu.dk

Karl A. Hansen Entreprise A/S
industrikrogen 16
2635 ishøj
tlf: 4352 1177
Fax: 4352 8652
e-mail: kah@kah.dk
www.kah.dk
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Ingeniør-, Murer- og Entreprenørfirma 
Aut. Kloakmester 

KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S 


