
FUNKY VAN?
www.citroen.dk

ER TIDEN INDE TIL EN

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Citroën præsenterer en varebil med sin helt egen stil og personlighed. Farver og designdetaljer kan sammensættes i et væld af kombinationer,  
så lige netop din Citroën C4 Cactus Sportvan bliver uden mage. Det markante design bakkes op af banebrydende teknologi og masser af udstyr.  
Vis hvem du er i den nye Citroën C4 Cactus Sportvan.

NY CITROËN C4 CACTUS SOM SPORTVAN

• Aircondition, 
•  7” Touch Screen med  

Bluetooth® og USB-indgang
• Læderrat med kromdetaljer 
• El-sideruder og spejle 
• Tagrails 
•  Fartpilot og  

hastighedsbegrænser
•  AIRBUMP®-beskyttelse på  

sider og front

BlueHDi 100 Stop&Start Feel 
(32,3 km/l)

NY CITROËN C4 CACTUS 
SPORTVAN

KONTANTPRIS

 99.990,-
ex moms (24.998,-)

Brændstofforbrug v./bl. kørsel 32,3 km/l. CO2 82 g/km. Den angivne kontantpris er ekskl. moms og levering (varebiler på 50% afgift 3.260 kr). Gælder ved køb inden 31.12.2014. Den viste model kan være inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og momsæn-
dringer og trykfejl.

CITROËN HORSENS

DOWNLOAD VORES APP!

Indenfor få minutter er du klar til 
at købe og sælge på auktion. 

VELKOMMEN TIL

deLuxe SØNDAG
Indlever til auktion hos Lauritz.com søndag d. 5. oktober. Hvis din 

vare kan vurderes til over DKK 10.000, sælger vi den gratis for dig! 
(normalsalær 12%)

Medbring kunst, møbler, sølv, keramik, lamper, m.m. til dit lokale auktionshus. 

Mød vores vurderingseksperter, der byder på et glas liflig rosévin og lækre 
snacks, imens de kigger på dine ting og fortæller dig hvad de er værd.

søndag d. 5. oktober kl. 10–14.00

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM VEJLE . Dandyvej 5 F . 7100 Vejle
tlf 7021 2230 . vejle@lauritz.com . Åbent man - fre 10-18 . Lør 10-14

Horsens Folkeblad Fredag 3. oktober 2014  3

Horsens

Tidligere ejer  
fortsætter som 
adm. direktør

Af Bente Just
bj@hsfo.dk

HORSENS - Den horsensian-
ske virksomhed Teknisk 
Gummi er fra 1. oktober på 
tyske hænder.

Den verdensomspænden-
de Böttcher Group, som pri-
mært producerer valser til 
industrielle og grafiske for-
mål, har overtaget alle ak-
tier i Teknisk Gummi Hor-
sens A/S. 

- Med den her aftale bliver 
vi i stand til at udvide vores 
tekniske knowhow til også - 
ud over belægning af valser 
- at omfatte salg af kemikali-
er, gummiduge m.v. til den 
grafiske branche, siger den 
hidtidige ejer Keld Sund 
Nielsen, som fortsætter i fir-
maet som administrerende 
direktør.

- Som markedsleder i ver-
den har Böttcher Group og-
så en kompetent og aktiv 
serviceorganisation, som vi 

vil kunne få gavn af. Dette er 
et ideelt supplement til vo-
res bestående produktpro-
gram, udtaler han.

Med erhvervelsen af Tek-
nisk Gummi Horsens A/S vil 
Böttcher Group blive repræ-
senteret i Danmark med 
eget produktionssted og 
egen salgsorganisation ikke.

Teknisk Gummi på Nor-
gesvej har 27 medarbejdere. 
Firmaet blev grundlagt i 
1968 af Viggo Rasmussen og 
siden overtaget af sønnen, 
Klaus Rasmussen.

I 2007 blev virksomheden 
overtaget af et investerings-
selskab, som bl.a. den lokale 
investor Steen Aabo stod 
bag. I 2009 blev Keld Sund 
Nielsen ansat som direktør, 
hvorefter han overtog alle 
aktier.   Dem har han således 
nu solgt til tyske Böttcher. 

 � Böttcher Group er et familie-
ejet, tysk selskab grundlagt  
i 1725, der er repræsenteret  
i 34 lander med i alt  1700 
medarbejdere.

Teknisk Gummi nu  
på tyske hænder

Keld Sund Nielsen  har solgt sit firma, men fortsætter som  
direktør. ARKIVFOTO
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