
Hvem er vi?
Arne Danielsen A/S fokuserer på, at skabe rammerne for et 
troværdigt og tillidsfuldt samarbejde internt og eksternt ved 
at fokusere på værdiskabelse, bæredygtighed og kvalitet 
gennem sammenhæng mellem vores ledelse, værdier og 
de personer, som vi har tilknyttet vores virksomhed. Vores 
fokus er, at skabe værdi finansielt og menneskeligt, og vi har 
altid fokus på, at vi skal gøre arbejdet for vores kunder, vores 
leverandører og os selv.
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Vores fælles passion i
Arne Danielsen A/S
Arne Danielsen A/S har en medarbejderstab, der i fælles-
skab brænder for, at sikre innovation, optimale værdiska-
bende løsninger for vores kunder ved udnyttelse af vores 
fælles viden, fokus på kvalitetsarbejde til aftalt tid og 
økonomi. Høj kvalitet i arbejdet, ordentlighed og gensidig 
respekt/samhørighed er grundlaget for alt samarbejde 
både internt og eksternt.

Kontakt
Arne Danielsen A/S
Borupvej 1
DK-7330 Brande

Telefon: +45 97 18 70 63
CVR: 26 39 87 62
Email: ad@arnedanielsen.dk
Web: www.arnedanielsen.dk

Affalds-
afskærmning

http://www.arnedanielsen.dk
https://www.linkedin.com/company/6388626
https://plus.google.com/+ArneDanielsenASBrande/posts
https://www.facebook.com/arnedanielsenbrande/


Få din nye affalds afskærmning leveret direkte til din adres-
se, og få fagfolk til at montere affalds afskærmningen, og 
sætte den på et af dig anvist sted.

Nemmere — Frihed
Arne Danielsen leverer din nye affaldsafskærm-
ning direkte til din adresse. Vores fagfolk monterer 
affaldsafskærmningen forsvarligt på et af dig anvist 
sted på grunden. Du skal ikke bruge tid på afhent-
ning, montering, nedgravning og anden gang maling. 
Du skal blot koncentrere dig om at slappe af.

Sikrere — Tryghed 
Vi er fagfolk, der sikrer dig kvalitet i arbejdet. Vi 
udfører arbejdet med håndværksmæssig præcision 
og kvalitet.

Hurtigere
Du skal blot ringe til os på telefon 97 18 70 63, bestille 
den ønskede affaldsafskærmning, og opgive fakture-
ringsoplysninger, adresse, mail og beskrive, hvor du 
gerne vil have placeret affaldsafskærmningen. Du får 
umiddelbart herefter faktura på mail, som du betaler 
netto kontant. Så klarer vi resten.

Behageligere 
Du bliver vejledt professionelt af fagfolk, der sikrer dig 
et minimum af bøvl.

Version 1
Affaldsafskærmning færdigmalet i sort 
til affaldscontainer (lille). Størrelse: 78x88x120 cm.

Leveret og monteret:
2.990 kr. (incl. moms).

Version 2
Affaldsafskærmning færdigmalet i sort 
til 2 affaldscontainer. Størrelse: 171x105x120 cm. 

Leveret og monteret:
4.299 kr. (incl. moms).

Tillæg
Montering i eller på belægning: 985 kr. (incl. moms).
Du kan få udført afskærmningen i den farve du ønsker. 
Farvetillæg: 1.995 kr. (incl. moms).

Bemærk
Affalds afskærmning udføres også i andre udformninger 
og træsorter, eksempelvis i rå lærketræ. 
Ring på 97 18 70 63 og hør om muligheder og priser.

Nye muligheder
Vi udvikler hele tiden nye områder i Arne Danielsen A/S, som vi 
gerne vil informere dig om. Vi vil være glade for at præsentere 
disse for dig elektronisk. 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden
www.arnedanielsen.dk.

Sikre kunden
finansiel værdi
løsninger med dokumenteret værdi

Arne Danielsens
værdier

Gensidig respekt
internt og eksternt

Social ansvarlighed
omsorg for vore medarbejdere og samfundsmæssi-
ge forpligtelser.
Medlem af Code Of Care

Afkast på den investerede 
kapital
sikre overskud       stabilitet i virksomheden

Har du også fået ny affaldscontainer i stedet for sække, 
og mangler en affaldsafskærmning for, at få det til at se 
pænt ud eller undgå resultatet af en væltet container, 
hvor det flyder med affald?

Hvorfor er det en god idé 
at købe affaldsafskærmning 
hos os?

Hvilke muligheder har du?

http://www.arnedanielsen.dk

