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Passion for kvalitet

Snedkerværkstedet er en specialafdeling i Børge Jacobsen A/S, der gennem 
årene har udviklet sig til en væsentlig grundsten i virksomheden. 
Børge Jacobsen overtog i 1962 Hjorthede Tømrer & Snedkerforretning og 
grundlagde tømrerfirmaet. Børge Jacobsen A/S er en professionel tømrer- 
og snedkervirksomhed med ca. 30 engagerede medarbejdere. 
 
Børge Jacobsen A/S har således stolte traditioner bag sig, men drives i dag 
som en moderne virksomhed. Med viden og faglige erfaringer opsamlet 
gennem to generationer sikres kunderne altid de bedste kvalitetsløsninger. 
Virksomheden bygger på grundprincipper som kvalitet, ordholdenhed og 
langvarige kunderelationer.
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På snedkerværkstedet er det traditionelle snedker-håndværk i højsædet, og nøgleord er håndværk og kvalitet, 
hvor vi aldrig går på kompromis med fagligheden. Vores fokus på det gode håndværk går som en rød tråd 
gennem alt, hvad vi gør, og kommer kunderne til gode i form af gedigne produkter af høj kvalitet.

På snedkerværkstedet har vi gennem årene løst mange forskellige specialopgaver og fremstiller en bred 
vifte af produkter blandt andet til bolig, butiks- og udstillingsinventar. Hel eller delvis restaurering af fredede 
og bevaringsværdige bygninger, herunder kirker, museer, bygningsinventar og bygningsdele, er også en 
del af vores ekspertise. Denne profilbrochure indeholder udvalgte eksempler på opgaver, der gennem 
tiden er udført af Børge Jacobsen A/S, og skal være med til at demonstrere både vores mangfoldighed 
og høje krav til håndværk og kvalitet.

Håndværk i højsædet
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Liebhaverejendom
med et eksklusivt materialevalg 
og mange spændende detaljer

Snedkerværkstedet har leveret eksteriør 
og interiør til denne spændende og 
eksklusive lieb-haverejendom.

Store dele af facaden er beklædt med 
træpaneler i massivt egetræ på underlag 
af sorte plader, hvilket giver en helt fan-
tastisk effekt. Det ubehandlede egetræ får 
med tiden patina og er med til at give en 
naturlig glød og en rustik fornemmelse.

Alle dele er fremstillet på snedkerværk-
stedet, og det er med til at sikre den 
højeste grad af kvalitet i bearbejdningen. 
Efterfølgende er træpanelerne monteret 
på stedet – effektivt og tidsbesparende.
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Overdækket terrasse med indbygget ovenlys. 
Beklædningen er udført med ubehandlede egelister på sort bagplade.

Facadedøren er specialbygget og er 
efterfølgende beklædt med tombak.
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Inventarløsninger
Snedkerværkstedet har også produceret og monteret 
inventar til liebhaverboligen.

Her ses en eksklusiv trappeløsning monteret i tre plan. 
Trappetrinene er af massiv, europæisk eg med messing-
stave indlagt som effekt.
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Køkken-ø fremstillet i egeplanker 
med gennemgående åretegning.

Garderobeniche i massiv eg med indlagte 
messingstave og baggrundsbelysning.

Spots opbygget i niche i loft, 
hvilket giver helt specielle lysforhold.

Skuffer med fingersamlinger 
og special detalje med fræsning af navn.
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Byhus i Skagen

Underlagsplade til kontakter, 
fodlister og dørgerigter.

Hoveddøren er opbygget med geometri som oprindelig dør
og opfylder de gældende krav.

Garderobemøbler fremstillet efter kundens ønsker 
og de faktuelle forhold.

Snedkerværkstedet har leveret specialfremstillede møbler og interiør 
til renoveringen af dette spændende byhus i Skagen.

Opgaven har haft mange udfordrende detaljer i forhold til at tilpasse 
nyt interiør i den bestående skagensstil.
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Fokus på fleksibilitet

Kontorindretning 
i Aarhus

I forbindelse med denne indretningsopgave har kundens ønske været at opnå en høj grad af fleksibilitet 
i løsningen.

I samarbejde med kunden har Snedkerværkstedet valgt at løse opgaven med sit egenudviklede panel-
system BJ Panel-Listen, der er ekstremt fleksibelt og kan tilpasses alle forhold og udvides efter ønske 
og omgivelser. Der er desuden monteret støjdæmpende rammer for at styre akustikken i lokalerne.

Kunden har her fået en eksklusiv og fleksibel løsning, hvor æstetik og akustik løfter trivslen for brugeren.
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BJ Panel-Listen®

Se mere på side 25
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Textilforum i Herning

Inventar til museum
i Herning

I tæt samarbejde med arkitekt M.A.A. Søren Gottfred Petersen har Snedkerværkstedet produceret
og leveret udstillingsinventar til Textilforum i Herning. 

Opgaven har været at opbygge diverse pulte, rondelpodier og informationstavler. 

Snedkerværkstedet har i denne sag udelukkende stået for produktion af inventar, mens museet 
selv har stået for indretning og montering af udstillingen.
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Grundfos 
Museum
På billederne ses Grundfos’ stifter Poul Due Jensens 
bolig i Østergade 41, Bjerringbro. I denne bygning 
fremstillede han den første pumpe i sit værksted i 
kælderen, og starten til Grundfos var lagt.

Renoveringen var en spændende opgave, der blev 
gennemført i tæt samarbejde med Grundfos’ egen 
bygnings- og museumsafdeling samt tilknyttede 
restaureringsarkitekter.

Grundfos har ført bygningen tilbage til 1960’erne, og 
Snedkerværkstedet har fremstillet udvendige vinduer 
og døre. Alt er udført efter gamle tegninger, dog med 
nutidens krav for øje.
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Grundfos Museum
Renoveringen var en utrolig udfordrende 
og spændende opgave, som vi er 
meget beærede over at få lov til at være 
en del af. Opgaven var i sin enkelhed 
at få bygningen til at fremstå som i 
1960’erne.
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Til opgaven har Snedkerværkstedet blandt 
andet fremstillet indvendige døre, inventar 
og indretning til reception, udstilling, køkken, 
bad, indfatninger, gerigter og garderobe.

På billederne ses, at meget af snedker-
arbejdet er udført i teaktræ, som også 
dengang var eksklusivt.
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Riddersalen 
Skanderborg Vestermølle
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Riddersalen var efterhånden i så ringe forfatning, at den kunne falde sammen 
når som helst. Snedkerværkstedet fik til opgave at restaurere den fredede 
bygning i tæt samarbejde med arkitektfirmaet Frost Larsen, Arkitekt M.A.A. 
Søren Gottfred Petersen og kulturarvstyrelsen.

Vi startede med at bygge et ”hus” uden om den eksisterende bygning. Så blev
riddersalen skilt ad, og delene opmærket. Nu begyndte det store restaurerings-
arbejde på vores værksted, hvor den skånsomme genopbygning og restaurering 
gik i gang. De oprindelige dele skulle i videst muligt omfang bruges, og ikke-
genanvendelige dele skulle rekonstrueres. 

Til sidst gik vi i gang med opbygningen, og det færdige resultat kan ses på stedet 
i dag, hvor riddersalen blandt andet bliver brugt til vielser.
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Sdr. Vinge Kirke
I Sdr. Vinge Kirke har Snedkerværkstedet omforandret kirkens bænke, så der kunne etableres tidssvarende 
varmeinstallation. Gulvene er udskiftet, knæfald omforandret og der er etableret nye skabe i våbenhuset. 
Der er desuden etableret tekøkken, skænk, vægpaneler med indbygget fladskærm, underlag for 
væglamper, salmebogsreoler og andet inventar.
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I samarbejde med arkitekt M.A.A. 
Hans Grøn og kirkeministeriet har 
Snedkerværkstedet gennemført en 
nænsom restaurering af kirkens inventar, 
så det hele fremstår nyt og moderne, 
men samtidig højtideligt og enkelt i sit 
udtryk.
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Messeinventar
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På vegne af Grundfos’ udstillingsafdeling 
fremstiller Snedkerværkstedet messeinventar 
til virksomhedens messer og udstillinger i ind- 
og udland.

Kravet fra kunden er en høj grad af finish, 
og desuden skal udstyret være nemt at 
pakke, transportere, opstille og nedtage på 
messerne.
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Vi spiller med på dine idéer
Har du en god idé eller en opgave, du ønsker løst med stor 
faglighed og høj kvalitet, er du velkommen til at kontakte os.

Vi tilbyder kvalificeret sparring og kan supplere dine idéer 
med andre nye og spændende vinkler.

Vi har erfaringen, viljen og en moderne maskinpark, og vi 
løser netop din opgave til din fulde tilfredshed.

Vores grundprincipper er kvalitet, ordholdenhed og lang-
varige kunderelationer, og vi tager enhver udfordring op 
inden for vores ekspertise.
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BJ Panel-Listen
På snedkerværkstedet hos Børge Jacobsen A/S bliver 
der også udført produktudvikling, og BJ Panel-Listen 
er et godt eksempel på den måde, vi tænker kvalitet, 
funktion og fleksibilitet ind i alt, hvad vi gør.

BJ Panel-Listen er en fleksibel panelløsning med et 
utal af anvendelsesmuligheder, og vi har blandt andet 
benyttet den til møbler, kontorindretning, skærmvægge, 
afdækning og meget mere.

Den fleksible panelløsning er udviklet af Snedker-
værkstedet og er populær hos kunderne, fordi den 
samtidig er både praktisk, smart og anvendelig til 
mange formål.
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Råtræ

Opskæring og bearbejdning

Færdigbearbejdet træ
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Passion for kvalitet
Hos Børge Jacobsen A/S har vi stor viden og erfaring inden for valg af de rette 
materialer og træsorter til den enkelte opgave. Vi er gerne med fra opgavens 
start og tilbyder råd og vejledning.

Vi råder over en moderne maskinpark til detaljebearbejdning af komplicerede 
emner, så vi kan udføre selv meget komplicerede opgaver inden for nyfrem-
stilling og renovering af træemner.

Med passion for kvalitet og håndværk i højsædet leverer vi altid flotte overflader, 
der er smukke at se på, rare at røre ved og holdbare ud over det almindelige. 
Vi har, kort sagt:

– passion for kvalitet
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