
PROJEKTER, DER 
BYGGER FREMTIDEN



RTE A/S opfører erhvervsbyggerier overalt i Dan-
mark, og det har vi gjort siden starten i 2009. Vores 
kernekompetence er opførelse af produktionsbyg-
ninger, lager-, logistik- og administrationsbyggeri, 
og gerne med kreative og fremtidssikrede løsnin-
ger.

Vi bygger med passion for håndværket, en profes-
sionel tilgang, og med skarpt øje for tid, økonomi, 

bæredygtighed og perspektiv. Den rette løsning 
kræver omtanke og fleksibilitet i udførslen, og den 
kræver frem for alt tillid mellem kunden og byg-
ningsentreprenøren.

Vi dyrker de langsigtede relationer, og den tætte 
kontakt til vores kunder er afgørende for et opti-
malt resultat, som gør alle tilfredse. 

BYGGERI 
TIL TIDEN
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EJNER HESSEL HJØRRING

Vester Hedevej 255, 9800 Hjørring • Tlf.: 72 11 53 10 • l.godskesen@hessel.dk • hessel.dk



Virksomhedens største aktiv er dygtige, dedikerede og 
kvalificerede medarbejdere. Uden kompetente medar-
bejdere er der ingen virksomhed. Vi vægter det gode 
samarbejde, åben og ærlig kommunikation samt re-
spektfuld opførsel – både internt i virksomheden og med 
underentreprenører, samarbejdspartnere og kunder. Og 
det er gennem det tætte samarbejde, vi skaber tilfreds-
stillende resultater for alle involverede parter.

Vi vægter de nære relationer højt. Gennem tæt dialog og 
personlig kontakt med samarbejdspartnere, leverandører 
og kunder skaber vi tillidsfulde relationer, som er med til 
at sikre en god byggeproces. 

Alle medarbejdere tager ansvar. Hver dag tager vi ansvar 
for vores adfærd og handlinger. Det gælder både i forhold 
til måden, vi kommunikerer på, orden i firmabilen, om-
tanke og planlægning af arbejdet, sikkerhed på bygge-
pladsen og øje for nye måder at gøre tingene på.  

Vi har siden 2018 arbejdet aktivt med værdierne trovær-
dighed – forudseenhed – kvalitet – værdiskabelse i alt, 
hvad vi foretager os i løbet af arbejdsdagen.

UDEN MEDARBEJDERE – INGEN VIRKSOMHED

”Medarbejderne er hjørnestenen i RTE. Vi 
kender hinanden og ved, hvad vi står for, 
fagligt og personligt. Det er en trovær-
dighed, som kan mærkes, både i bygge-
ledelsen og på byggepladserne. Samti-
dig er det en forpligtelse, vi har overfor 
hinanden – og overfor bygherren, som 
forventer en god kvalitet uden forsinkel-
ser. Det betyder at vi skal være proaktive, 
planlægge fremad og hele tiden være på 
forkant af opgaverne.”

Nicolai Drejer Nielsen, produktionsleder, beton & kloak 
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Vi leverer høj service, seriøs rådgivning og kvalitet til tiden!

Skansebakken 13 · 8400 Ebeltoft · Tlf.: 42 42 61 42 · Mail: shl@nordicpanels.dk · www.nordicpanels.dk

•  SANDWICHPANELER 
•  TRAPEZ-HØJPROFILER 
•  TRAPEZ-/SINUS-PROFILER 
•  Z- OG C-PROFILER 

Kontakt os for 
en uforpligtende 
snak vedr. vores 

produkter 



VORES VÆRDIER
TROVÆRDIGHED

Vi holder vores aftaler, vi er ærlige,  
og vi tager ansvar.

Alle vores projekter er styret af en udførlig 
tidsplan. For at vi kan overholde tidsplanen, 
er det afgørende, at alle involverede parter på 
projektet holder ord og overholder aftaler. Vi er 
afhængige af hinanden og skal kunne stole på 
hinanden. Troværdighed er også åben og ærlig 
snak over for hinanden, samarbejdspartnere og 
ikke mindst over for vores kunder. 
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Svendborgvej 39 • DK-5260 Odense S • novoferm.dk • Tlf.: 70 27 73 83 • mail@novoferm.dk

•  Ledhejseporte

•  Hurtigporte og rulleporte

•  Ståldøre, branddøre og -porte

• Logistiksystemer 

•  Glasdøre og rammepartier

•  Garageporte og automatik

Én producent
Én leverandør
Novoferm Danmark er førende 

leverandør af porte, døre  
og logistiksystemer



FORUDSEENHED
Med overblik og grundig planlægning 
kan vi være opmærksomme på detaljer-
ne og være forudseende. 

Alt, hvad vi gør i løbet af arbejdsdagen, har 
betydning for vores kollegaer og for byggeriets 
fremdrift. Derfor er det vigtigt, at alle involverede 
forstår helheden i vores arbejde – og altid tænker 
et skridt fremad. 

Vi anvender vores erfaring og kompetencer til 
at se fremad, og ved hver morgen at mødes på 
byggepladsen og gennemgå dagens opgaver kan 
vi være på forkant med eventuelle udfordringer. 

”Som maskinførere er vi de første 
på byggepladsen. Det er os, der 
bygger grundlaget op, som struk-
tørerne arbejder videre på, og det 
er vigtigt, at vi har en god forstå-
else for byggeriets helhed. Der er 
altid nogle, der skal arbejde videre, 
på det arbejde du leverer, så det 
er helt afgørende at det er i orden. 
I RTE er vi meget specialiserede 
indenfor hver vores faglige områ-
de, men vi trækker alle det samme 
læs, og vi ved at alle processer i 
byggeriet afhænger af hinanden.”
Bo Skov Sørensen, maskinfører

RICHARDT THOMSEN ERHVERVSBYG A/S 5

Boulevarden 12,  9740 Jerslev  ▪  Tlf.: 22 44 18 94  ▪  tagdaekningnord@gmail.com  ▪  tagdaekning-nord.dk

PROFESSIONEL, FLEKSIBEL OG STABIL
TAGDÆKNING MED MANGE ÅRS ERFARING

VORES MOTTO ER: 
”KVALITET TIL AFTALT TID”

Vi arbejder i hele landet og er eksperter i gode og 
holdbare løsninger. Vores speciale er industri og kon-
torbygninger, men vi udfører alle slags tagdækning 
lige fra legehuse til store industribygninger. Vi har et 
stærkt samarbejde med Hetag Tagmaterialer (Phønix/
Jual/Rockwool). Vi har samarbejdet med RTE i 8 år. 
Vi er altid klar til at lave et godt tilbud. 

Er du interesseret i at få et helt gratis 
og uforpligtende tilbud på din opgave? 
Så kontakt Allan på: tlf. 2244 1894 eller 
på mail tagdaekningnord@gmail.com



KVALITET
Med klare mål og overblik i 
arbejdsprocesserne, sikrer vi 
den rette kvalitet i det færdige 
byggeri.

Kvalitet er for os at udføre et solidt 
stykke arbejde, som vi står inde for – 
også når ingen andre kigger.

Uanset byggeriets anvendelse, forplig-
ter vi os til at levere en høj kvalitet, 
ikke blot i det færdige byggeri, men 
også i byggeprocesserne. Det betyder, 
at vi planlægger arbejdet og forbere-
der vores opgaver inden de udføres. 
Vi har et åbent og ærligt samarbejde, 
der sikrer, at vi undgår misforståelser 
undervejs, og vi foretager løbende 
kvalitetssikring af byggeprocesserne, 
så det gode arbejde dokumenteres.

”Vi bruger meget tid sammen som kollegaer, så 
det er klart at vi skal have 100% tillid til hin-
anden, og have en åben og ærlig tilgang. Det 
afspejler sig i samarbejdet, og i det endelige 
resultat når vi afleverer til bygherren. Vi gør 
meget ud af planlægningen, så vi er godt klædt 
på til opgaverne, og vi har talt arbejdsgangen 
igennem inden vi går i gang. Man siger at plan-
lægning er 50% af arbejdet – jeg vil påstå, at 
det er 75%. Vi nøjes aldrig med én plan for 
hvordan arbejdet kan udføres. På den måde har 
vi altid noget i baghånden, hvis der opstår en 
ny situation, eller det ikke går som forventet. 
Det er en del af det gode kollegaskab.”

Jacob Overby, tømrer og sikkerhedsrepræsentant
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VÆRDISKABELSE
En arbejdsdag med tilrettelagt arbejde, plan-
mæssigt fremskridt og glade kunder – det 
giver værdi.

Værdi er i vores perspektiv alt fra arbejdsglæde for den 
enkelte medarbejder på byggepladsen, til sund og vær-
difuld vækst for den virksomhed vi bygger for. Hos RTE 
bruger vi alle værdiskabelsen i hverdagen – i projekte-
ringen, planlægningen og i udførslen af det konkrete 
arbejde. Det forpligter os til at skabe værdi for alle led 
– kunden, medarbejderne og virksomheden.
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MaskinstationMaskinstation
v/ Casper Christensen

Kontakt:            Allan, tlf.: 25 53 75 88            Casper, tlf.: 21 27 09 25            www.ccmaskinstation.dk

Vi planlægger opgaven efter 
dine ønsker, samtidig med at 
der er sikret høj kvalitet og 
effektivitet på bedste vis.

Vi tilbyder:
• Knusning og nedbrydning over hele landet 
• To knuseranlæg sikrer fleksibilitet
• Knusning af beton, brokker, tegl, asfalt og natursten
• Nedbrydning og sortering af affald
• Miljøsanering 

Skal du 
bruge hjælp 
til dit næste 

projekt?
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60 38 90 98

tursilgaard@gmail.com

www.øvlisen.dk

Sandelsvej 116
Store Vildmose
9440 Aabybro



MOGENS DAARBAK 
EJENDOMME

PROJEKTER

Opførelse af lager-, logistik- og distributionscenter  
på i alt 6.700 kvadratmeter.

BYGHERRE/SLUTBRUGER:  MOGENS DAARBAK EJENDOMSSELSKAB 
AREAL:    6.700 M2
UDFØRSEL:    2020
LOKATION:    NØRRESUNDBY
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Leverandør af:
• Mineraluldspaneler 40-300 mm
• PIR-paneler 40-200 mm
• Tag- og vægpaneler
• Højprofiler
• Trapez- og sinusplader samt stålåse

Vi leverer en komplet løsning inkl. statiske beregninger 
samt montageplader med detaljeløsninger www.arcelormittalprojekt.dk



NOVO NORDISK
PROJEKTER

Medicoteknisk produktionsbygning på i alt 1.200 m2  
med kontorer og velfærdsfaciliteter i 2 plan.  

BYGHERRE/SLUTBRUGER:  NOVO NORDISK A/S  
AREAL:    1.200 M2
UDFØRSEL:    2020
LOKATION:    HJØRRING
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Liljevej 12, 9740 Jerslev
Tlf.: (+45) 23 70 41 23 / 98 83 19 99

alk-maskinservice@outlook.dk
www.alk-maskinservice.dk

Vildtpleje, blomsterstriber, græssåning
og græsplæne i Nordjylland

ALK Maskinservice tilbyder:
▪ Alt i såning af vildtstriber
▪ Salg af alle slags vildtfrø/græsfrø
▪  Samt etablering af græsplæner  

og større græsarealer
▪ Majssåmaskine 4-6 rækker

Vil du 
vide mere?

Kontakt os på
tlf.: 2370 4123

og hør mere

Vi laver 
også special- 
frøblandinger 
efter dit ønske
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Et af vores specialer er fødevareindustrien, hvor der stilles høje krav til rengøring og holdbarhed 
af gulve, her tilbyder vi Compact-epoxygulvbelægning, som er et meget stærkt gulv, der klarer 
mekaniske belastninger, mod står ridser, har lav trinstøj, kan laves skridsikkert og er behageligt 
at gå på, samt meget rengøringsvenligt og kemikalieresistent. Compact-epoxygulvbelægning 

er også meget velegnet til værksteder, tungindustri, lagerhaller, forretning eller butikscenter. 

Fyns Industrigulve har speciale i renovering af industrigulve, lige fra opret- 
ning af betongulve med flydemørtel til epoxy- og polyurethanbelægning

FYNS 
INDUSTRIGULVE 
Tlf.: 70 22 90 24 | info@fynsindustrigulve.dk | fynsindustrigulve.dk
Vi kommer gerne ganske uforpligtende ud til et servicetjek af Deres gulve, vi kan kontaktes på:

Vi udfører også traditionelle former for epoxy- og polyurethanbelægning 
af gulve, hvor der er et væld af muligheder  

for at skabe æstetiske og 
funktionelle løsninger.
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Tlf.: 20 11 25 77  •  Løkkensvej 245, 9800 Hjørring

• CONTAINERUDLEJNING
• KRANARBEJDE
• SKOVL SELV-PLADS
• NEDBRYDNING

• MASKINSTATION
• ALT I SAND, STEN OG GRUS
•  FRAGT AF FODERSTOFFER OG GYLLEKØRSEL
•  MODTAGERPLADS TIL JORD OG BETON

VI UDFØRER ALT I VOGNMANDSKØRSEL

ToftegaardsTransport



GREEN INSTRUMENTS
PROJEKTER

Opførelse af 3 produktionshaller på i alt 2.800 m2 og 
800 m2 administration bygget som nulenergihus i 2 plan, 
samt ombygning af eksisterende kontorbygning.

BYGHERRE/SLUTBRUGER:  GREEN INSTRUMENTS A/S 
AREAL:    3.600 M2
UDFØRSEL:    2018-2020
LOKATION:    BRØNDERSLEV
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Pier II, nr. 16, 1. sal, 9850 Hirtshals • www.ncjensen.com • kontakt@ncjensen.com • Tlf.: 2095 4280 • 

ncjensen.com
LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING

Skræddersyede udviklingsforløb for ledere, 
teams, virksomheder og organisationer



ROLLTECH
PROJEKTER

Opførelse af lager- og produktionshaller på i alt 3.500 m2 
inklusiv 800 m2 kontorfaciliteter.  

BYGHERRE/SLUTBRUGER:  ROLLTECH A/S  
AREAL:    3.500 M2
UDFØRSEL:    2017-2019
LOKATION:    HJØRRING
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VVSenergi

En til det hele...

Tlf. 98 48 19 00   ·   www.strandbyelteknik.dk

Vi oversætter paragra§§erne til virkelighed
Advokaterne Amtmandstoften

www.advotoft.dk 

Advokaterne Amtmandstoften
www.advotoft.dk 

Advokaterne Amtmandstoften

Advokaterne Amtmandstoften

Vi gør det  
komplekse enkelt. 

Pålidelig  
advokatrådgivning  
i øjenhøjde, der er  

til at betale.

Når ret skal være ret.

Amtmandstoften 3  •  9800 Hjørring  •  Tlf. 98 92 29 11  •   www.advotoft.dk
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Pulverlakerede stålkonstruktioner
 – en bæredygtig løsning!

Hamborgvej 6
8740 Brædstrup 
Tlf.: 75 76 01 00
info@gsas.dk
www.gsas.dk
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SINDAL

SÆBY

BRØNDERSLEV

AALBORG

STØVRING

SKAGEN

Betonværket Brønderslev A/S
Et selskab i Skagen Beton

Øster Kærvej 18-22 · 9700 Brønderslev
Tlf. +45 9882 1336 / +45 2010 3447 · os@skagenbeton.dk

“Vi samarbejder med Richardt 
Thomsen Erhvervsbyg, og de er 
en af vores største kunder”

www.skagenbeton.dk



AALBORG HAVN
PROJEKTER

Opførelse af 4.000 m2 lagerhaller med  
velfærdsfaciliteter og læssebroer.

BYGHERRE/SLUTBRUGER:  NTC EJENDOMME 
AREAL:    4.000 M2
UDFØRSEL:    2018
LOKATION:    AALBORG
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96 23 01 31
v/ Morten Madsen · Liljevej 25 · 9800 Hjørring

mail@cad-tegnestuen.dk 
www.cad-tegnestuen.dkVi er altid klar på nye udfordringer

BYGGETEKNISK RÅDGIVNING & PROJEKTERING



NÅR VI GØR NOGET, 

GØR VI DET 
ORDENTLIGT

BEHOVSAFDÆKNING
OG SKITSERING

PROJEKTGRANSKNING,
BUDGET OG TIDSPLAN

KVALITETSSIKRING,
SIKKERHED OG TIDSPLAN

SALG UDFØRELSEPROJEKTERING
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Vi tilbyder ekspertise og produktion indenfor glasløsninger i stort set alle afskygninger

Industrivej 25 · 9700 Brønderslev
9882 1522 · www.boglas.dk

Storstrømsvej 32 · 6715 Esbjerg N
7610 4700 · www.glaspartner.dk



PROJEKTGRANSKNING,
BUDGET OG TIDSPLAN

KVALITETSSIKRING,
SIKKERHED OG TIDSPLAN

1-ÅRS GENNEMGANG
5-ÅRS GENNEMGANG

FRA IDÉ TIL  
NØGLEFÆRDIGT BYGGERI
Vi sikrer et godt flow og en god byggeproces fra idé til 
færdigt byggeri. Vi tager ansvar for hele processen og 
sikrer et tilfredsstilende resultat ved at være grundige i 
alle led. I opstartsfasen bruger vi ekstra tid på at afdække 
kundens behov, så processen bliver gnidningsfri, og byg-
geriet svarer til kundens forventninger. 

UDFØRELSEPROJEKTERING GARANTIPERIODE
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Kløvervej 28 · 9400 Nørresundby · Tlf.: 98 17 17 02 · gulv@jegstrup.dk · www.jegstrup.dk

ALT I GULVBELÆGNING
  LINOLEUM

   VINYL

   TÆPPER

   GUMMI

   LAMINAT

   TRÆGULVE

   GULVAFSLIBNING

   PUMPESPARTLING

  REPARATIONER M.M. 

Vi har mange års erfaring med gulvbelægning  
til professionelle entreprenører, institutioner,  
offentlige og private bygherrer

Få et 
uforpligtende

tilbud



LÆS MERE PÅ VORES HJEMMESIDE:

www.rte.dk

FIND OS PÅ:

Facebook og LinkedIn

PROJEKTER, 
DER BYGGER 
FREMTIDEN
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