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Alle produkter fremstilles af egne smedesvende og - lærlinge. Funderholme Smedie værner om smedehåndværket og at produkterne er dansk produceret. Samtidig lægger man vægt på
kvalitet til rimelige penge.

Stålkonstruktioner
- en smuk del af et byggeri
Funderholme Smedie spiller aktivt med ved renovering og nybyggeri
Tekst: Evan Johansen
Foto: Jakob Stigsen Andersen
Der er så småt ved at komme gang
i byggeriet igen, og ikke mindst i
renoveringen af huse. Det mærker
man hos Funderholme Smedie,
som blandt andet arbejder med
produktion af altaner, gelændere,
låger, porte og andre stålkonstruktioner til private boliger.
Lige siden starten for 42 år
siden har man haft den holdning
hos Funderholme Smedie, at
ingen opgaver er for store eller
små. Samtidig sætter man en ære
i, at det der leveres, skal være
ordentligt håndværk.
- Vores kunder skal være
tilfredse, og det vi laver skal være
af en god kvalitet. Nogle er måske
bange for, at det betyder, at vi ikke
kan levere til konkurrencedygtige
priser, men det kan vi. Vores force
er, at vi kan levere varen til en god
pris, og ydermere kan vi tilpasse
opgaven lige nøjagtig efter kun-

dens ønske, fastslår smedemester
Henrik Bak Thygesen, der i dag
driver forretningen, som han
overtog efter sin far.

Fra ide til produkt
Funderholme Smedie er medspiller gennem hele processen.
Her kan man komme med sine
forslag til en renovering af en
altan eller et ønske om en ny port
eller et trappegelænder og få det
omsat til et færdigt produkt.
- Vi hjælper vores kunder til at
vælge den helt rigtige løsning på
den opgave, de står med. Dialogen
med kunden er vigtig for os. Tit
kommer de med en idé, som vi så
med hjælp fra vores konstruktører
arbejder videre på, og sammen
finder vi frem til den helt rigtige
løsning.
Vi har også et rigtig godt
samarbejde med arkitekter og
ingeniører, som kan hjælpe med
rådgivningen, fastslår Henrik Bak
Thygesen.

Hos Funderholme Smedie har
man ikke noget færdiglager. Her
produceres der efter bestilling.
På den måde sikrer man, at
kunderne får en vare, der passer
100 procent.

Mestrer alle opgaver
Med den ekspertise, Funderholme
Smedie har oparbejdet gennem
de mange år, virksomheden har
eksisteret, er de i stand til at
løse alle opgaver, når det gælder
stålkonstruktioner til renovering
og nybyggeri.
En stor del af de opgaver, der
lige nu løses på det private byggemarked handler om at renovere
gamle trappegelændere og ikke
mindst betonaltaner, der trænger
til en fornyelse.
- Specielt når det gælder
altaner, får vi ret mange opgaver.
Det handler ofte om, at den gamle
altan ikke længere kan holde, og
her er det en god idé, at udskifte
den med en stålaltan. Når vores
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●● Funderholme Smedie blev
grundlagt i 1968 af Henry B.
Thygesen.
●● Oprindelig var specialet
skoning af heste, vand og
varme og montage af oliefyr.
●● Siden firserne har levering
af stålelementer, trapper,
porte, altaner m.v. til virksomheder og private været det
primære.
●● Firmaet ledes i dag af
Henrik Thygesen og beskæftiger 16 mand.

kunder har sådan en opgave, står
vi også klar til at tage os af hele
processen. Vi har folk, der kan
bryde den gamle ned og derefter
montere den nye, som vi har bygget op efter mål og de ønsker og
krav, kunden har, fastslår Henrik
Bak Thygesen.

Trenden på altanerne lige nu,
er at man vælger en stålkonstruktion med flader, hvor der er plads
til glas, så man derved kan få
sollyset ind på altanen, og derved
få det fulde udbytte af sin nye
investering.
Ståltrapper er et andet speciale
hos Funderholme Smedie. Det
handler om såvel indvendige som
udvendige trapper.
- Vi laver trapperne efter mål
og de ønsker til farver og måske
udsmykninger, som kunden vil
have. Der er ikke tale om en
egentlig trend på trapper, men vi
prøver hele tiden at følge med i,
hvad der sker på markedet, så vi
kan rådgive vores kunder bedst
muligt, fortæller Henrik Bak
Thygesen.
Låger og porte er et af de
andre produkter, smedeværkstedet producerer, og her er man
også klar til totalløsninger. Blandt
andet tilbyder man installering af
fjernbetjening til porten, så man
undgår at stå ud af bilen for at

