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MAGNUS TRUELSEN & BUCH ER EN  
ALSIDIG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED,  

DER KAN LØSE ALT FRA SMÅOPGAVER  
TIL HOVEDENTREPRISER PÅ HELE FYN. 

GARANT ODENSE SØ
OK Gulve & Gardiner A/S
Blangstedgårdsvej 3
5220 Odense SØ · 66 15 99 35
www.garant.nu

OK Gulve
Gulve og Gardiner til erhverv og private

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG: 10.00 - 17.30 . FREDAG:  10.00 - 18.00 . HVER LØRDAG: 10.00 - 14.00
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STORT UDVALG I TÆPPER, TRÆGULVE, LINOLEUM, VINYL OG SOLAFSKÆRMNING. VI UDFØRER ALT I GULV- OG GARDINMONTERING.

Ta’ os med på råd,  
når du skal ha’ nye  
gulve og gardiner i  

din virksomhed. 
Ring og bestil et gratis  

rådgivnings- og  
opmålingsbesøg.

 OK GULVE OG GARDINER A/S

 TÆPPE R  ∙  G U LV E  ∙  G A R D I NER 
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BDO’s egen analyse viste en stigning i omsæt- 
ningen blandt virksomheder i Syddanmark.

Læs mere på smvbarometer.dk

Vi er drevet af ambitionen om at fortsætte  
denne positive udvikling.

BDO i Odense
 Fælledvej 1 
5000 Odense C
Tlf.: 63 12 71 00

  

RÅDGIVNING, 
REVISION OG 
REGNSKAB

DET HANDLER OM GODT HÅNDVÆRK
Det helt centrale element hos Magnus Truelsen & Buch er det 
gode håndværk. Vi har en høj grad af faglig stolthed; alle vore 
medarbejdere respekterer og værner om de håndværksmæs-
sige principper, hvad enten de skal opsætte en gipsvæg eller 
renovere en facade. Godt håndværk holder simpelthen længere, 
giver mere tilfredse kunder – og når kunderne er glade, så er vi 
det også.

Vi har over tiden udviklet os til at være de foretrukne håndvær-
kere hos mange virksomheder, boligforeninger og kommunale 
institutioner. Dette skal givetvis tilskrives vores store stabilitet 
og kompromisløse tilgang til opgaverne. Når det færdige re-
sultat skal være perfekt hver gang, så skal man jo kunne regne 
med sin fagmand.

Vi løser opgaver for såvel private som erhvervskunder. Vi har 
stor knowhow og erfaring med større renoveringsopgaver i be-
boelsesejendomme, kontorbygninger osv., men er også stærke 
på renovering og tilbygning i privatboliger. 

STOLTE TRADITIONER
Virksomhedens rødder går tilbage til 1956, hvor Magnus 
 Truelsen tømrer og snedker ApS opstod som familieejet tømrer- 
og snedkerfirma med eget værksted i Næsby. Den 1. april 2008 
blev firmaet overtaget af den erfarne tømrermester Poul Søren-
sen, og navnet blev ændret til Magnus Truelsen A/S. 

I 2010 blev Tømrerfirmaet Peter Buch A/S indlemmet i virksom-
heden, og i 2011 blev tømrermester Carsten Hansen fra Veflinge 
en del af familien. Det er altså to tømrermestre, der i dag 
tegner virksomheden Magnus Truelsen & Buch A/S. 

I foråret 2015 flyttede firmaet til tagtækkervej 3, hvor de har en 
central placering nær Rosengårdcentret.
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VORES STORE ERFARING INDEN FOR ALLE SIDER AF 
TØMRERFAGET ER DIN GARANTI FOR DEN BEDSTE LØSNING  
– BÅDE I FORHOLD TIL KVALITETEN OG TIL ØKONOMIEN.

Rådgivende ingeniører indenfor:
• Konstruktioner
• VVS-installationer
• Ventilation

• El-installationer
• Anlægsteknik
• Energirådgivning

• Byggestyring
• Bygherrerådgivning

Østergade 44, 5000 Odense C www.henry-jensen.dk

TOTALRENOVERING
Vi tilbyder totalrenovering af huse m.m. Vi har stor erfaring 
og ekspertise inden for mange forskellige typer renoverings-
opgaver, og vores veluddannede medarbejdere står klar til at 
udføre lige netop den renovering, som I har besluttet jer for.

RENOVERING AF HUSE
Vi har mange års erfaring med renovering af ældre huse. 
Husrenovering udføres som fag- eller hovedentreprise. Hvis vi 
står for hele entreprisen, betyder det, at vi tager os af dialogen 
med de andre involverede håndværkere. Så kan I trygt læne jer 
tilbage og lade os stå for hele processen. 

RENOVERING AF KØKKEN
Det behøver ikke at koste mange tusinde kroner at få renoveret 
det gamle køkken. En ny bordplade og nogle nye skabslåger gør 
rigtig meget. Vi har den nødvendige erfaring til projektere og 
udføre netop den renovering, som giver den rigtige løsning til 
den rigtige pris.  

TILBYGNING
Vi er eksperter i tilbygninger, så lad os få en snak om de ønsker 
og drømme, I måtte have. Gennem årene har vi udbygget huse 
og ejendomme med flotte og funktionelle tilbygninger, så vi har 
erfaringen og alle kompetencerne internt i huset til at udføre 
jeres tilbygning.

Vi kan udføre opgaven enten som fag- eller hovedentreprenør, 
og vores medarbejdere kan udføre alle opgaver lige fra de min-
dre til de store entrepriseopgaver.
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STÆRKE PÅ PRISEN
Vi går aldrig på kompromis med vores faglige stolthed, og som 
kunde vil du derfor altid opleve en ensartet og høj kvalitet. 
Samtidig vil du opleve en markant bedre pris, når du bestiller 
din opgave inden for vinduer og døre hos os. De faglige evner 
og en effektiv arbejdsgang gør, at vi kan være rigtig skarpe på 
tilbudsgivningen, ikke mindst ved større opgaver.

VI KLARER DE STORE OPGAVER
Det kræver erfaring, know-how og en vis størrelse at kunne 
tage de store entrepriseopgaver. Vi har gennem årene bevist, 
at vi magter opgaver med stor volumen og kompleksitet. Vi har 
således den håndværksmæssige kunnen og organisationen til 
de store opgaver...

…MEN LAVER OGSÅ SPECIALOPGAVER
Det hænder at lige præcis den garderobe eller reol, som kunne 
passe ind i et bestemt hjørne, ikke findes som standardvare i 
møbel husene. Det kan også være, at I har forelsket jer i idéen om 
at få en kombineret vindueskarm/bænk under det store vindues-
parti i stuen. Vi kan kort fortalt udføre alt inden for montagearbej-
de i privatboliger og kan hjælpe jer med en skræddersyet løsning.

VI GÅR ALDRIG PÅ KOMPROMIS 
MED VORES FAGLIGE STOLTHED, 
OG SOM KUNDE VIL DU DERFOR 
ALTID OPLEVE EN ENSARTET OG 

HØJ KVALITET.

6 magnus truelsen & buch



EFFEKTIV TAGRENOVERING
Vi har stor ekspertise inden for tagrenoveringer af alle typer 
af tage – fra de ældre teglstenstage til nyere eternittage. Det 
er ofte bedre og altid billigere at forebygge frem for at skulle 
investere i en dyr udskiftning af hele taget. Mange skader og 
utætheder kan undgås, hvis der på et tidligt tidspunkt foreta-
ges en faglig velfunderet tagrenovering.

FÅ ET TAGTJEK
Det kan være vanskeligt for lægmand at vurdere, om hele taget 
skal udskiftes, eller om det er tilstrækkeligt med en tagreno-
vering. Magnus Truelsen & Buch giver dig en faglig diagnose af 
tagets tilstand, så du har det optimale grundlag for at træffe 
den rigtige beslutning. Vi har en syns- og skønsmand i medar-
bejderstaben, så du er garanteret den bedste rådgivning.

NYT TAG KAN VÆRE DET RIGTIGE
Det kan være, at en tagrenovering er tilstrækkelig, men måske 
er tiden faktisk kommet til at få udskiftet taget. Vi kan tilbyde 
dig et nyt tag til en fordelagtig pris, hvor vi samtidig leverer 
den bedste løsning. 

Det har vi mulighed for at gøre, dels fordi vi udvælger nogle 
af markedets stærkeste og bedste materialer, dels fordi vores 
dygtige håndværkere har den faglige ekspertise, der skal til for 
at lave dit nye tag.

SÆT EN FAGMAND PÅ GULVET
Hvis I har besluttet jer for at få nyt gulv, står vi klar med faglig 
velfunderet rådgivning. Der kan både være praktiske og kos-
metiske overvejelser, og måske skal I overveje at få installeret 
gulvvarme, når vi nu er i gang. Der er mange forskellige typer 
gulve på markedet, og det kan være vanskeligt at gennemskue, 
hvilke der er det rigtige at vælge. 

Her kan vi rådgive om de hensyn, der skal tages f.eks. i forhold 
til forventet slitage, når I skal træffe dette valg.

VI HAR DEN HÅNDVÆRKSMÆSSIGE 
KUNNEN OG ORGANISATIONEN TIL DE 

STORE OPGAVER, MEN LAVER OGSÅ 
SPECIALOPGAVER.
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&
VED AT VÆLGE VORES ENERGI- OG MILJØVENLIGE 
LØSNINGER GØR I NOGET GODT – BÅDE FOR MILJØET  
OG FOR JERES PENGEPUNG.

NYE VINDUER OG DØRE
Hos Magnus Truelsen & Buch har vi specialiseret os i montering 
og renovering af vinduer og døre. Hvert år foretager vi flere 
tusinde vinduesudskiftninger i boligforeninger og kommunale 
ejendomme samt i privatboliger. Vi har derfor opbygget meget 
viden og erfaring, som du kan få gavn af i dit projekt. 

ENERGIHÅNDVÆRKER
Derudover har vi specialiseret os i energi- og miljøvenlige 
løsninger, og vi kan således varetage hele processen – fra 
rådgivning til selve udførelsen. 

Inden vi påbegynder projektet, gennemgår vi altid de forskel-
lige løsningsmodeller. Som energihåndværkere har vi fokus på 
besparelsesmuligheder i hele din bolig, og vi inddrager gerne 
tværfaglige indspark fra andre fagområder.

ALT UNDER ÉT TAG
Der er samlet rigtig mange erfarne kræfter i firmaet, og vi kan 
således løse alle typer af opgaver inden for byggeri og vedlige-
holdelse.

Med godt 25 ansatte har vi også hænderne til de større entre-
priser. Derudover er vi i besiddelse af eget maskin- og snedker-
værksted og har en syns- og skønsmand i medarbejderstaben.

Jarlsberggade 10 • 5100 Odense C
Tlf. 6315 6363

WB-55860_Odense_100mmBx60mmH_pkt2015_logoann_skab.indd   1 30/10/15   12:50
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DCM er en erfaren og sikker samarbejdspartner til såvel den enkle som den mere komplicerede
opgave. Kvalitet og pålidelig service er et varemærke, og DCM giver altid faste tilbud.
 
DCM har mere end 80 års erfaring indenfor malerfaget. Vi leverer kvalitetsarbejde til en bred 
kundekreds. Godt håndværk og faglig ekspertise går hånd i hånd, når DCM løser opgaver.

Dit professionelle 
og farverige maler� rma!

DCM Malerfi rma A/S     Østerbro 12-14     5000 Odense C     
Telefon: 6611 2133     @: dcm@dcm-malerfi rma.dk     dcm-malerfi rma.dk

Ring 66 11 21 33 
for et uforpligtende tilbud

Private - virksomheder - o� entligt

Magnus Truelsen & Buch A/S
Tagtækkervej 3
DK-5230 Odense M 
Tlf.: 66 18 11 63
Fax: 66 18 11 89
mail@magnus-truelsen.dk
www.magnus-truelsen.dk
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