
AVCnet.dk
Hinnerup  Hadsten  Hammel

* NetTV video reklame til mindre virksomheder 
* Marsrejsen 2030 - Debatfora

* Kommunesammenlægning 

Aktivitetskalender - Netredaktion - Tilbud - Bolig - Foreninger - Nethandel - 
Lokalhistorie - Landsbyer - NetTV - Fora/info - Havedoktor - YoungKids - Fest

                 hinnerup.AVCnet.dk         hammel.AVCnet.dk          hadsten.AVCnet.dk

* Ny bolig- & erhvervsudlejning  til lavpris 
* 25000 kr. til foreningsarbejde

Udsalg

Farrevej 24-32
Voldby, 8450 Hammel
www.skovbad.dk

17 april 10.00 -15.00
Tøm 200 m2 udstilling med
sanitet, skabe, vandhaner 
o.m.m.
... kom og gi´et bud  

Køb original gave fra Brønden
1 vanddkaraffel - 2 vandglas

200,- kr.
Hånddekoreret-glasblæst 
...en gave der huskes

Haldum Bybrønd
Telf. 86 987089

Nyt 
Køkken

Katalog ...86 96 34 00
We-ga køkken

Hvem bliver
den nye 

borgmester ?

Køb & salg
I AVCnetshoppen fi nder du varer, der 

indkøbes ved lokale butikker i Hammel, 
Hadsten og Hinnerup

Bestil varerne inden middag og vi leverer 
varen samme dag inden kl. 20.00

AVCnetShoppen var i TV 2001 og fungerer perfekt

Grøn & Gratis 
er stedet hvor du sælger din gamle cykel, 

svigermor eller hvad du har til overs
Det er selvfølgelig helt gratis

NYT HUS ?  
TAL MED BOLIGXPERTEN

Du er velkommen i Sparekassen
Kronjylland, uanser hvor store
eller små dine boligdrømme er.

Vi hjælper dig med at få overblik
over din økonomi og gøre dine
drømme til virkelighed.

RÅDGIVNING I SAMARBEJDE MED TOTALKREDIT
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Annonce
                                               Pris Årlig

Egen hjemmeside  1............500,- kr.
  Domænenavn, hotel, mail
  1 side  egne farver samt opdatering 12 gange,

                                             Pris Årlig

Egen hjemmeside 2..............1000,- kr
 Domænenavn, hotel, mail
 3 sider  egne farver samt opdatering 12 gange,

Vi udvikler hjemmesiden og opdaterer
løbende for foreningen.

Antivirus /spam
Automatisk AVC anti virus- og spam 
fjerner .......................250,- kr. pr. år

AVCgruppen 
Telf. 86 96 34 00
avc@avcnet.dk                   

Gratis foreningsside 
du selv kan opdatere
   Infomøde hver tirsdag 
   17-18.00
   Tilmelding: 86 987089

Hvis din foreningsside 
ikke er oprettet, 
er det en fejl, 
og du bør kontakte os 
omgående.
Telf. :86 987089
Mail :avc@avcnet,dk

Hvis din forening har egen 
hjemmeside 
linker vi gratis til siden.

25,- kr. hvis du finder/ 
tilmelder en forening i din 
kommune, der ikke er oprettet.
   PS: Tilmelding skal være
   godkendt af foreningens
   formand

20.000 kr. 
til foreningsarbejde 

3.000,- kr. 
Præmie til de 6 bedste foreningssider
Vi vil fortsat være den bedste foreningsportal i 
Danmark ( Se betingelser på AVCnet.dk )

10.000,- kr. fra NetRedaktionen 
Fortæl os først om en lokal nyhed. 
De 7 bedste nyheder præmieres hver måned.
( Se betingelser på AVCnet.dk )

5.000,- kr. fra Aktivitetskalenderen 
AVCnet.dk vil være den bedst opdaterede 
kalender i din kommune. 
( Se betingelser på AVCnet.dk )

2.000,- kr fra Debatfora
Her kan du se eller oprette dit egen debatemne 
om lokale forhold og lave din 
egen afstemning.
( Se betingelser på AVCnet.dk )

Ovenstående beløb fordeles gennen et år som tilskud til foreninger
efter bestemte regler. 

12.000,- kr. til din forening pr. år
Sælg bannerreklamer på foreningens side og 
tjen op til 12000,- kr. om året.
( Se betingelser på AVCnet.dk )
Beløbene udbetales kvartalsvis

    Foreninger på AVCnet



Firmasiden koster 125,- kr. 
om året excl. moms            
* Mailkonto
* Eget AVCdomænenavn 
> Info om dit firmas produkter
> Logo m. link                     
> Tilbudsmodul med 10 tilbud           
> NetShopmodul  med 10 varer      
> NetTV videoreklamer                             
> Banner m. link   
> Fire scroll informationstekster
> Fire person- eller 
   produktbilleder
> Kortviser hvor dit firma ligger
               
Bestil i dag- og din side er 
på nettet i morgen.

AVC fagbog

 Firmaside  der kan det meste

 Firmasiden på AVCnet
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Opdater din internetside 
løbende, det giver flere besøg

Ret selv din hjemmeside
* KLIK & RET  adgang til siden, 
  så du selv  kan                    Årlig
  vedligeholde den................1200,-

AVCnet retter din side 
* AVC opdaterer siden 12
  gange om året....................2400,-

* Du ønsker en side i 
  egne farver og layout.........3598,-

  Alle priser er excl. moms

Gratis fagbog
Hvis du finder et firma i din 
kommune der ikke er i fagbogen, 
betaler vi dig 25,- kr. 
for oprettelsen. 
http://fagbog.avcnet.dk 

Tilmeldingen skal godkendes 
af virksomhedens ansvarlige.

Ekstra CMS moduler åbnes fra firmasiden 
Modulerne er lette at betjene for almindelige brugere

1. Quick Web produkt modul ... med 7 varegrupper
    Anvendes til oplægning af produkter eller informationer 
    direkte på nettet. 
     a. Digitale billeder oplægges i tre størrelser på sekunder
     b Tekster og priser oplægges på sekunder

2. QuickNews info modul til nyheder
    Anvendes til oplægning af nyheder eller informationer 
    direkte på nettet. 
     a. Digitale billeder oplægges på sekunder
     b Tekster og priser oplægges på sekunder

3. QuickImage modul til auto billedudskiftning
    Anvendes til at ændre en side dynamisk således, at siden hele
    tiden bliver udskiftet automatisk med nye billeder    

4. QuickShop
    Handelsmodul med eller uden betaling via Dankort    

5. Komplet portal 
    Anvendes hvis du vil have din egen portal med 
    firmainfo, produkter, links, support, kontakt eller galleri m.m.   

6. QuickTidsreservationsmodul online
    * Kunderne reserverer tid i din elektroniske kalender 
    * Du kan reservere tid i din kalender 
    * Din sekretær kan reservere tid i din kalender  
      ... sådan booker dine kunder tid gennem internettet

“ Gå hjem infomøder”
Hver tirsdag kl. 17.00, afholder vi infomøde om 
AVCnets produkter og deres anvendelse.
    Møderne afholdes: 
     AVCnet, Skanderborgvej 150, Haldum 
    Tilmelding:      
      Telf. 86 98 70 89      Mail:avc@avcnet.dk    
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1998 blev Hinnerup 
første AVCnetby i 
Danmark.
 
www.AVCnet.dk 
Herfra kan du finde 
alle 272 lokalnet.
Lokale net finder du 
direkte ved at sætte 
byens navn foran på 
adresselinjen 

Eks:
hinnerup.avcnet.dk
hadsten.avcnet.dk
Hammel.avcnet.dk

Elektronisk lokalavis
AVCnet fungerer som 
elektronisk lokalavis 
med redaktionelle 
artikler og gode tilbud 
fra lokale handlende, 
håndværkere og 
erhverv.

NetMaster - AVCpartner

* Vil du tjene over 
  30.000 kr. om måneden ?

* Vil du tjene 50% i 
   overskudsdeling ?

* Vil du med til Afrika 
   på safari 2005 ?

   ***Læs mere under job.avcnet.dk

       AVCnet mangler lokale NetMastere, som i opstarten kan være 
       delbeskæftiget. Senere kan der overvejes partnerskab 
       som fuldtidsbeskæftigelse. 

           AVCnetpartner er selvstændig i sin egen Netby
AVCnetpartner kan 
også være et lokalt 
reklamefirma, 
som kan fungere som 
forhandler.

Ring 86 98 70 89

Frits Skov
NetMaster dk

AVCnet administreres fra DEN GAMLE PRÆSTEGÅRD i Haldum

    NetMaster - partner
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 Annonce
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Fastelavnsbilleder 2004 med 
masser af børn og deres 
forældre

Vi optager billeder fra lokale byfester og oplægger dem på AVCnet. 
Billederne udskiftes løbende, så der altid er noget nyt fra de enkelte begivenheder
Vi vil gerne kontaktes, hvis der sker lokale begivenheder
i byen eller i omliggende landsbyer.

* Møder
* Meddelelser
* Kirkelige handlinger
* Fødselsdage
* Jubilæum
* Fester

Telf.: 86 98 70 89
Mail: redaktionen@avcnet.dk

Billedreportage fra branden på 
Biblioteket

Besøg lokalhistoriske
billeder

Kunstudstillinger i Uhre-
salen med billeder og 
skulpturer

* Lokale koncerter
* Børneteater
* Foredrag
* musik
 

Halmkirken
Du fi nde billedreportage fra opbygningen 
af kirken samt gudstjenesten

Kreativt brug af naturen

    Hinnerup.avcnet.dk

Besøg branden på BiblioteketBesøg kunstudstillinger
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Hvornår har du sidst oplagt 
din adresse på søgemask-
iner

Søgemaskiner som, jubii,
AVCnet, altavista, google 
+ 700 andre, 
hjælper med at sende  kunderne 
frem til netop din hjemmeside
 
Oplægning af 10 søgeord på 
10 søgemaskiner .............1485,- kr.

Statistikprogram fortæller dig om 
de besøgende, herunder antal, 
tidspunkter o.m.m 
Statistik på hjemmesiden 750,- kr.

Kastrup vinduer
Wurth Danmark A/S 
BMF Bygningsbeslag A/S 
Kommune Data A/S  
Silvan A/S 
Profi l Køkkenet A/S 
TripTrap A/S
Hinnerup Erhvervsråd  
PP Busser 
Flexi Foldedøre - 
Alusnedkeren ApS - 
Brink Teltudlejning  A/S 
Dan Vægt A/S 
Bilcentret Hammel 
Munk Designfrisør 
Destination Provence 
Bådbørsen 
Gerson A/S  
Hafa A/S  
APEH  
Køkkenlageret  
Kuma A/S
Søften Auto Service  
Hinnerup Autoservice  
Wega A/S
Voka A/S  
Univers Agency ApS
Mogens Sørensen ApS
 o.m.f.

Vi leverer: 
* CMSprogrammer-portaler
* html programmerede sider
* Database programmer
* QuickWeb, 
* Netshop med 
  Dankort betaling 
* Video, lyd, animationer m.m.

 AVCNetHotel  
 leverer ErhvervsHotelplads
 fra 100,- kr. pr. mdr. 
 Privat fra 25,- kr. pr. md.

 mail fra10,- kr. pr. md.
 excl. moms

 Hjemmeside tilbud 
 denne måned

7

 Kunde reference

 Domænenavn              350,- 
 Opstart                         998,-
 Forside                      1.000,-
 Efterfølgende sider +   500,-
 Incl. 5 billeder tilr.        750,-
 Samlet pris.....3.598,- kr. 
                                                                          excl. moms

* Hvor mange besøger din hjemmeside ?
* Kan du selv rette din hjemmeside ?
* Er du tilfreds med din hjemmeside ?

Oplev RET SELV hjemmesider, hvor du opdaterer tekster og 
billeder automatisk. Programmeringen fornyr automatisk din 
forside med nyheder eller gode tilbud

.....Besøg www.avccms.dk og læs mere     

Nye CMS programmer

Vi arbejder seriøst
 med små og store 

hjemmesideopgaver

Ring og få et uforbindende 
oplæg og tilbud 

AVCgruppen
Programmeringsafdeling

Farrevej 24-32, Voldby
8450 Hammel

Telf.     +45 86 96 34 00
Mail:    avc@avcgruppen.dk
Home: www.avcgruppen.dk

    Annonce

 Fast pris
 på en ny

 hjemmeside
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AVCnet byder alle i 
Hadsten velkommen 
med vores NetAvis

AVCnet blev aktiveret i Hadsten
1999 

AVCnet er gratis for borgerne

AVCnet
har grundlæggende
 samme opbygning

i alle 272 kommuner 
i Danmark.

Portalen udbygges
i samarbejde

med  de 
enkelte

byer

  Kultur 
* Aktivitetskalender
* NetRedaktion
* NetTv
* Grøn & Gratis
* DebatForum
* Klub- & foreninger
* NetAvisen
* Lokalhistorie
* youngkids

Handelscenteret i Hadsten Forår i Hadsten

Hadsten handelsgade

AVCnet har landsbynet i alle landsbyer.......også i Ødum Lilleåen gennem Hadsten

    Hadsten.avcnet.dk     Hammel.avcnet.dk
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Niels Haugård i Hammel

Handelsbyen Hammel

Historiske billeder fra Hammel

Landsbyerne omkring HammelSquaredans i Hammel

  Butik & erhverv
* Erhvervs Fagbog
* Firmasider til mindre 
   butikker og håndværk
* Lokal NetHandel
* Tilbudsmodul
* Lokal NetTv
* Bolig
* Job
 

  Kultur 
* Aktivitetskalender
* NetRedaktion
* NetTv
* Grøn & Gratis
* DebatForum
* Klub- & foreninger
* NetAvisen
* Lokalhistorie
* youngkids

  Offentlige m.m.
* Turisme
* Læger
* Helse
* Kunst
* Rejser
* Religion
* Sport

InSide

Erhverv i Hammel

AVCnet
byder alle i Hammel 

velkommen med vores 
NetAvis

AVCnet blev aktiveret i 
Hammel

1999 

AVCnet er gratis for borgerne

    Hammel.avcnet.dk
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   Annoncer

Vi binder brudebuketter,
dekorationer, buketter og 

kranse
I butikken finder du 

potteplanter 
sammenplantninger  o. m. m.

Skanderborgvej 131, Haldum
8382 Hinnerup

Telf. 86 98 75 40

Idebinderiet

NIELSEN OPTIK 
V/ MØLLEN I HAMMEL
86 969079

- 25% 
PÅ ALLE BRILLESTEL

Husqvarna 
import

9.995,- 
incl. moms

Pouland 
Smidig traktor med fire gear og en 

klippebredde på 92 cm. 
Pendulophængt foraksel og 16” baghjul 

sikrer en behagelig kørsel med god 
fremkommelighed. 

11 hk. BS med geartransmission

Hammel Cykellager
v/ KAJ HEDEGAARD SØRENSEN

GL. RANDERSVEJ 7-9
8450 HAMMEL

TELF. 86 96 10 71

Ny pris: Kr. 199,- 

POLITIKKENS 
HAVEBOG 

Danmarks mest solgte havebog

Hinnerup Boghandel
Storegade 8

8382 Hinnerup
Telf. 86 98 50 70

Bogen er nu trykt i 350.000 ekspl. 
538 sider. 

Nyt stort format og ny pris kr. 199,-
SkovBad

Farrevej 24-32, Voldby, 8450 Hammel

Tel. 86 96 34 00
www.skovbad.dk

BADSKABE
Sort Space

Softede laminatlåger med 
3 spor i rød, blå eller gråskala

    Annoncer

Akvarel-olie
& acrylkursus 2004 -2005

* 2 vekender i august 2004
   Kurses 1 for begyndere ( Hinnerup )
   
* Sommeren 2005 til Firenze i
  Italien kombineret med  bedre vin
  & mad for den partner der ikke
  maler. (Kursus for lidt øvede)
  Du medbringer din partner.
     
     Mere info finder du på
    kursus.avcnet.dk
    86 98 70 89
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Handelsstandsforenings-
direktør Per Hejlskov, 
Hammel

Vi har stillet borgmestre, formænd i erhverv og handel spørgsmål om deres 
holdninger og vurderinger i forbindelse med den nye kommunesammenlægning.

Svarene på spørgsmålene finder du på:
hinnerup.avcnet.dk
hammel.avcnet.dk
hadsten.avcnet.dk

under NetRedaktionen  “POLITIK”

* Hvilke kommuner ser du
   helst sammen i den nye
   storkommune ?

* Har du et navn til den
   nye storkommune ?

* Skal den nye politiske
   leder hedde borgmester,
   eller har du et bedre
   ord ?

* Skal der være valg om
  den endelige kommune- 
  sammensætning ?

* Får erhverv og butikker
   bedre betingelser i en
   større kommune ?

* Skal amterne nedlæg-
   ges ?

* Hvem vil du vælge til
   ny borgmester, hvis
   det bliver Hinnerup,
   Hadsten og Hammel ?

Hinnerup Erhvervsråd
Formand
Niels Søndergård

Hammel Erhvervsudvalg
Formand
Søren Halmø Kristensen

Direktør for
NEG Micon Control 
System i Hammel

Hammels borgmester
Ole Brøckner

Hinnerups borgmester
Niels Berg

Hadsten Erhvervs-
foretning

Erhvervsdirektør
Villy Rasmussen

Hadstens borgmester
Anders G. Christensen

Vi mangler borgermeninger under “Debatfora”
hvor du kan skrive din mening eller stemme på din egen favoritborgmester.

Du kan løbende følge med i afstemningen

PS: Debatfora giver dig adgang til at åbne andre debatemner 
      og lave din egen afstemning 
      ... ring 86 987089 hvis du skal bruge starthjælp

Spørgsmål:

Borgere i Hinnerup -
Hadsten og Hammel

Under “DebatFora”

    Debatfora på AVCnet
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ådalens auto aps
navervej 2 - 8382 hinnerup

telf. 86 98 50 25
www.junges-automobiler.dk

 junges automobiler
samsøvej 26 - 8382 hinnerup
telf. 86 91 20 02
www.junges-automobiler.dk

Getz diesel
...årets mest solgte dieselbil

Alt under et tag
...  Specialist i autoskader

Nyvognspris 149.995,-
+ leveringsomk + tillæg metalfarve

* Stort udvalg i brugte vogne

* Auto opretning
* 4-hjulsudmåling
* Dæk og udstødning
* Service og eftersyn
* Glasservice
* PAVA-behandling
* Online taksering af
   autoskader
* Lejebil 95,- kr.

    Annoncer    AVCnyt

Torben Nielsen ApS
AUT.GAS, BLIK & VVS INSTALLATØR
Østergade 4    Hammel

8696 2408 

... Til den rigtige pris
Gaskedel 
* Kondenserende
* Miljøvenlig
* Rustfri
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Info-mat 2002 opdateres gemmen internettet og tilpasser
sig børne- eller kørestolsbrugere med et tryk 
Mere info.... 86 963400    

    youngkids.dk
Har du en fed hjemmeside 
Vind 500,- kr i præmier

Oplæg link til din hjemmeside, 
så andre unge kan 
fi nde den.
På siden er der mulighed for 
at stemme på den bedste 
hjemmeside.

* Ny musik
* Nye spil
* Din mening “Debatfora”

Marsrejsen
2030

Med stor interresse følges 
planerne for en rejse til Mars. 

Kan der virkelig fi ndes unge 
mennesker, der vil sætte livet 
på spil ved en sådan rejse. ?

Er der andet end sand på 
denne planet og vil der ikke 
gå årtusinder inden den bliver 
beboelig ?

Vi tror faktisk på, 
at mennesker vil fl yve til Mars 
og meget længere væk.
Hvad tror du ?

Er universet krumt ? 
Kan vi rejse hurtigere end 
lyset ?

Vil der komme helt nye en-
ergiformer, som i dag bare er 
fantasi.
Hvilke nye energiformer tror 
du der skal til for at reje langt 
væk ?

Besøg Debatfora på AVC-
net og spørg/svar løs om 
turen til Mars

DEBATFORA 
“ MARSREJSEN 2030 “

Elektronisk opslagstavle 
til  Syddansk Universitet i Odense

Målsætningen var,  at studerende hele tiden kan følge 
undervisningsplaner og løbende opdateres gennem Info-
maten . InfoMaten har 17” touchskærm

   AVCnyt

Forfra
50x50 cm

Dybde
 7 cm
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Boliger til leje 
En helt ny portal,  hvor du kan 
søge efter en lokal bolig.

Bolig.avcnet.dk
Udlejere af boliger kan her 
søge lejer på samme vilkår. 
...Se fl ere på nettet

Annoncepris: 60,- kr. pr. mdr.  ( 3 mdr. 120,- kr )

uanset om du vil leje/udleje/købe/sælge

Salg/ køb 
af sommerhuse 
 
En helt ny portal,  hvor sælger 
og køber kan komme billigt i 
kontakt med hinanden.

AVCnet har lokalnet i 272 kom-
muner i Danmark, så du vil 
altid komme i nærkontakt med 
de lokale.

Annoncerpladsen er opdelt i 5 
regioner hvorunder din annon-
ce bliver oplagt.

Sammen med annonceteksten 
kan du få oplagt et billede. 

   Emne 38
Hinnerup 50 m2   ... ledig
2810,- kr.  pr. mdr. excl. forbrug

   Emne 32
Hammel 77m2 ... ledig september
3285,- kr. pr. mdr. excl. forbrug

   Emne 47
Hadsten 100 m2  ... ledig
3395,- kr. pr. m2 excl. forbrug

Erhverv til leje 
En helt ny portal,  hvor du kan 
søge efter en lokal bolig.

Erhverv.avcnet.dk
Udlejere af boliger kan her 
søge lejer på samme vilkår.
...Se fl ere på nettet

  Emne  13
58 m2          995,- pr. mdr   ledig
   Emne 11
193 m2     2495,- pr. mdr   ledig
   Emne 1
525 m2     5695,- pr. mdr.   ledig
   Emne 1

156 m2     1995,- pr. mdr    ledig
   Emne 9

85 m2       1095,- pr. mdr    ledig

Værksteder
  Emne  36
59 m2       1195,- pr. mdr   ledig
  Emne 1
54 m2        1099,- pr. m2    ledig

Opmagasinering
* 14 m2 pr. mdr Kr. 399,-
* 27 m2 pr. mdr. Kr. 599,-
* 28 m2 pr. mdr. kr. 699,-

* Hus til salg
* Huse til leje
* Sommerhuse til salg
* Leje af sommerhuse

Åbnes 1. april 2004

Kontorlokaler
  Emne 1

85m2    1500,- kr. pr. mdr.

Opmagasinering af 
campingvogne
  Emne 1

Pr. kvartal 1500,- kr.

Udstillinger
  Emne 24

200 m2   2900,- kr.pr. mdr.

    AVC bolig & erhverv     AVC NetTv

AVCnet.dk skaber kon-
takten mellem køber og 
sælger.
Mægling må du selv klare
for de mange penge du sparer
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NetTv er levende internet der betaler sig

Optagelse af videofilm sker 
på en dag og reklamefilmen 
oplægges inden 24 timer.

Oplægning på AVCnet.dk
På AVCnet kan videoklip 
oplægges for 250,- kr. 
og 
fremvises  for 200,- kr. 
om måneden.

Oplægning på egen 
hjemmeside
Reklamevideoen kan også 
oplægges på firmaets egen 
hjemmeside

Turisme
NetTv er perfekt til at in-
formere turister om egnens 
smukke natur og seværdigh-
eder

Lokal underholdning, 
byfester, samt lokalhistorie 
finder du på AVCnet og vi for-
venter kraftig udbygning i de 
kommende år.

Vi mangler tip om begiven-
heder, så vi kan optage dem 
redaktionelt ( gratis ) til 
AVCnet.dk

Større virksomheder 
anvender det i dag
Små og mellemstore virk-
somheder kan nu også komme 
med takket være en helt ny 
redigerings- og oplægnings-
teknik på AVCnet.

Kommunesammenlægning
står for døren og
levende video kan bruges 
som kommunikation.

Ring og få et tilbud på
en reklamevideo 
Telf. 86 96 34 00

    AVC NetTv



Referencer:
Komunedata A/S
Silvan A/S
Trip Trap A/S
Wavin A/S
Grundfos A/S
Syddansk Universitet
Dan Dors A/S
Jysk Display A/S
VVS Trading A/S

AVCgruppen
Skanderborgvej 150, Haldum
DK - 8382 Hinnerup

Telf.     +45 8698 7089
Fax      +45 8691 1355
Mail:    avc@avcgruppen.dk
Home: avcgruppen.dk

Produktion
Farrevej 24-32 Voldby
DK - 8450 Hammel

Telf.     +45 8696 3400
Fax      +45 8691 1355
Mail:    avc@avcgruppen.dk
Home: avcgruppen.dk

InfoStander 
Model Galaxie

Lej en infostander til 
din næste udstilling

AVCgruppen sælger højkvalitetsprodukter 
der  tilpasses den enkelte kunde med ma-
terialer, farver og teknologisk kapacitet

AVCnetavis april 2004             Husomdeles i Hadsten, Hammel og Hinnerup kommune


