Personale kompetencer

Større gartneri maskiner



New Holland 9t. gummiged
Bobcat 4½t. gummiged (med vacum løfter)
Kubota plæne klippere 120 og 180cm.
(med mulighed for opsamler)
Selvkørende vertikalskærer




Stubfræser (rodfræser)
New Holland TN70 traktorer med bla.





(Jyllands første Amazone 120cm. m. opsamler)

For at sikre at vi er en faglig kompetent
samarbejdspartner, arrangerer vi sammen med
bla. Dansk Center for Jordbrugsuddannelse,
Amu Center Nordjylland, og Danske
Anlægsgartnere, kurser og uddannelser indenfor
det grønne område, til vore medarbejdere.

1. Traktormonteret fræser
2. Traktormonteret stennedlægningsfræser
3. Traktormonteret gødningsspreder
4. Traktormonteret vertikalskærer (180cm.)
5.. Græssåmaskine (m. græsdæk)
6. Traktormonteret gren/krat-knuser
7. Traktormonteret flishugger

Mindre gartneri maskiner:

Selvkørende jordtryklufter
(Danmarks første og mest effektive jordtryklufter)

Vertikalskærer håndholdt
(50cm. bredde til mindre græsplæner)

Græssåmaskiner Sembner
(m. pigvalse og gittertromle 80cm.)

Aerator-Græsproptrækker
(Danmarks første selvkørende)

Græstrimmere
(Honda/Stihl motoriserede)

Honda græsplæneklippere (m. opsamler)

Hækkeklippere (motoriseret)

Gasbrændere (håndholdt)

Motorsav (inkl. stangmotorsav)

Ferrari fejemaskine (m. vendbar kost)

Fejemaskine m. stålbørstehovede

Fliserenser (skånsom vask/afrensning)

Kantskærer

Løvsuger/blæser

Vibrator

Motor jordbor

m. fl.

Vi har bla. faguddannede:

Anlægsgartnere, med både grøn og grå
speciale. De grønne anlægs-gartnere er
udannet til at anlægge og pleje div.
beplantninger, mens de grå anlægsgartnere er er udannet til i anlæg og pleje
forskellige belægninger, trapper, mm.


Jordbrugsteknolog AK, også kendt som
”havekonsulent”, kan bla. skitsere,
projektere, prissætte og rådgive om
forskellige anlægs og pleje opgaver m.m.



Legeplads inspektør, kan anlægge og
godkende legepladser.



Greenkeeper/Groundsman, speciale i at
udføre pleje og anlæg, af forskellige
græsplæne typer, fra boldbanen og
golfbanen, til den private have.

GUG Anlægsgartneri
Overskrift

www.guganlaeg.dk

Virksomheden
I 1963 starter Harald Jensen et anlægsgartneri i
Gug, der fortrinsvis anlægger, og plejer haver.

Arbejdsområder


I 1964 kommer sønnen, Jørgen Jensen til, og
firmaet vokser gradvis, i takt med nybyggeriet.
I 70´erne, kommer Jørgens bror, Per Jensen ind
i virksomheden, der opstarter plantesalg i Gug.



I 1984 overtager Per og Jørgen- Jensen firmaet,
og der udbygges bla. nye kontorer, lager.




Kort efter melder anlægsafdelingen sig ind i
Landsforeningen Danske Anlægsgartnere.
I 1999 optages Peter Jensen (søn af Jørgen
Jensen) i firmaet, og man udvider igen , nu med
større maskinhal, og nye plantesalgs lokaler.
I 2005 træder Jørgen Jensen ud af
virksomheden, og herefter har Peter Jensen
ansvaret/ejerandelen for Anlægsafdelingen, og
ansætter Jordbrugsteknolog AK Dan Nygaard,
som ny havekonsulent og tilbudsgiver.
I 2015 træder Per Jensen ud af virksomheden,
og overlader planteskolen til Martin Holmriis.
Peter har i anlægsafd. ansat Anlægsgartner og
kloakmester Rasmus Andersen som også
prissætter anlægs opg. samt Michael M
Pedersen der håndtere havepleje.

Projektering og anlægning af både grønne
anlæg, og belægningsopgaver, for private
haveejere, boligforeninger, kirkegårde,
virksomheder, og institutioner mv.
Pleje af grønne områder, både ved private
haveejere, ved virksomheder,
institutioner, og for bolig– og
andelsboligforeninger, gårdhaver mv.
Træpleje, både i private haver, og af fx
vanskelige bytræer, i parker, allé/vejtræer
eller lign. hvor der skal beskæres træer,
stynes, topkappes, eller fældes træer.
Græs anlæg og pleje, i private haver, for
foreninger, institutioner, virksomheder, og
lign. samt for boldklubber og skoler, med
fokus på gode boldbaner/idrætsanlæg.



Hegnsopsætning, af bla. træhegn, espalier,
mv. fx kombineret med gabioner & granit.



Snerydning og glatførebekæmpelse mm.

KONTAKT
Vi er flere tilbudsgivere & teknikkere, der har hver
vore projekter, og forskellige kompetencer.
Nye kunder kan nedenfor læse om hvilken
tilbudsgiver, der har kompetencer indenfor det
efterspurgte fagområde.
HUSK: pga. kundebesøg, byggemøder mv. kan vi
være svære at træffe, send derfor gerne en mail.

Anlægsteknikker & Tilbudsgiver
Dan Nygaard
Have og institutions anlæg
Græsplæner og boldbaner
Belægnings arbejde
Jordprøver og gødningsplaner

Projektering og tilbud
Projektering og tilbud
Projektering og tilbud
Rådgivning

Mail: dan@guganlaeg.dk

Anlægsteknikker & Tilbudsgiver
Rasmus Andersen
Topkapning af større træer
Fældning af risiko træer
Kloak arbejde
Belægnings arbejde

Rådgivning og tilbud
Rådgivning og tilbud
Projektering og tilbud
Tilbud

Mail: rasmus@guganlaeg.dk

Anlægsgartner & Tilbudsgiver
Michael Pedersen
Timeløns havearbejde
Hække klipning mm.
Pasning og pleje af haver

Mail: michael@guganlaeg.dk
Kloakmester Peter Møller Jensen, & Bogholder
Vinnie Johnsen, træffes på hoved nummer: 98-14-08-58

www.guganlaeg.dk

