
Making Lifetime



Kvalitet er en æressag

Ledetråden i vores arbejde er trovær-
dighed. En aftale er en aftale, både når 
det handler om tid, pris, levering og 
kvalitet.



Stolte håndværkstraditioner
Gajhede & Thorsen A/S er et lille bådebyg-
geri beliggende på Danmarks nordligste 
punkt - Skagen. 

Vi er en virksomhed med stolte hånd-
værksmæssige traditioner, som går mange år 
tilbage. Vi benytter ingen færdigløsninger i 
vort arbejde.

Vi ønsker at være din foretrukne samar-      
bejdspartner, når der ønskes kvalitetsløsnin-
ger inden for vores kompetenceområder.

Vi er en pålidelig leverandør og samarbejds-
partner, og vi kan tilbyde projektstyring af  
totalløsninger til faste priser og tidsfrister. 

Tilfredse kunder er gode ambassadører 
for vores virksomhed. Vi sikrer derfor din   
tilfredshed ved at tilstræbe en løbende, tæt 
dialog og et godt samarbejde med dig som 
kunde.

Making lifetime - et kvalitetskoncept

Vi laver ikke kun håndlavede kvalitets-
produkter. Vi leverer langvarig glæde ved 
æstetisk smukke løsninger, der skaber 
livskvalitet hver gang du bruger eller kigger 
på dem.

Sammen med dig som kunde skaber vi indivi-
duelle løsninger ud fra dine idéer og ønsker 
samt vores kompetencer. 

Du er altid velkommen til at ringe, hvis du 
har spørgsmål. Vi har mange års erfaring 
og utallige idéer til, hvordan vi kan løse din      
opgave bedst muligt.

Med venlig hilsen

Michael Venøbo
Skibsbygmester



Maritime løsninger
Fælles for alle opgaver er, at de udføres i en 
høj kvalitet med baggrund i et solidt kend-
skab til fiske- og lystbådsbranchen.

Vores kompetencer spænder vidt, og vi har 
gennem årene opbygget en betydelig erfaring 
indenfor træ, aluminium og glasfiber.

I 1998 investerede vi i en ny byggehal på 360 
m2,  og vi har derudover et stort og velud-
rustet værksted, hvor vi kan udføre både store 
og små reparationer af lystbåde og fiskefar-
tøjer.

Samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde med havnen og     
byens virksomheder. Eksempelvis:

• Bedding
• El og elektronik 
• Malere
• Smede- og maskinværksteder

Totalløsninger

Vi har åre lang erfaring som leverandør af             
totalløsninger. Sammen med vores under-
leverandører kan vi klare alle typer bygge-,         
reparations- og ombygningsopgaver.

Nybygninger
Vi har udført flere nybygninger de senere år 
og vi bygger i alle gængse materialer.

Ombygninger
Ombyning i alle træsorter og aluminium er 
vores speciale. Alle arbejder bliver omhyg-
geligt udført med et særdeles godt øje til de-
taljerne.

Reparationer
Vores dygtige ansatte klarer alle former for 
reparationer - både rutinemæssige og mere 
avancerede vedligeholdelsesarbejder.



Kvalitet er...
Godt håndværk forenet med de bedste 
materialer.



I 1991 udskiftede Gajhede & Thorsen 
den 18 meter lange vippearm på 
Skagens gamle vippefyr.



Specialløsninger
Vi udarbejder specialløsninger til både er-
hverv og private. Vi mestrer alle materialer, 
herunder træ, aluminium, glasfiber, stål og 
rustfrit stål.

Alle vores produkter er udført i eget værksted 
beliggende i det maritime miljø på havnen i 
Skagen.

Trægulve
Trægulve udføres bl.a. som skibsdæk i alle 
træsorter. 

Specialdesignede møbler og inventar
Vi laver gerne specialborde og inventar til alle 
formål efter dine mål og designs. 

Døre og vinduer
Vi producerer døre og vinduer efter mål i træ. 
Vi kan levere alle typer vinduer og døre i alle 
materialer.

Terasser
Terrasser udføres bl.a. i mahogni og dertil kan 
produceres læskærme udført som gammel-
dags hyttefade.

Porte, stakitter og gelændere
i aluminium, varmtgalvaniseret stål, malet stål 
eller kombineret med træ.

Andre ønsker?
Hos os er det kun fantasien, der sætter 
grænserne. Vores dygtige personale kan klare 
de fleste opgaver. Tøv derfor ikke med at 
kontakte os, hvis du har en opgave, som ikke 
umiddelbart står i denne brochure.

Du kan også klikke ind på vores hjemmeside                             
www.gajhede-thorsen.dk, hvor du kan læse 
mere om tidligere udførte opgaver.



Gajhede & Thorsen A/S
Garnvej 8 
DK-9990 Skagen
Telefon +45 98 45 13 33
Fax +45 98 45 14 33

www.gajhede-thorsen.dk
info@gajhede-thorsen.dk
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