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JCN Industriservice ApS
JCN Industriservice ApS udfører primært Industriel afrensning og overfladebehandling
Dette være sig:
Sandblæsning, Højtrykspuling optil 3000 bar, Isblæsning og Sprængningsrensning
De renser kedler (Affalds og Bio kedler) I hele DK. Både på vand og røg siden.
De udfører ind og udvendig inspektion, afrensning og overfladebehandling af tanke og røggas systemer,
De udfører Epoxy og Akryl behandling af gulve. Udfører ud og indvendig malerbehandling af tanke og
lign, Sandblæser facader på huse. Udfører asbestsanering
Har mobile ventilatorer/Sugere til støvreduktion som ventilerer 20.000m3/t
Læs mere om JCN Industriservice her JCNI.DK
 

Den Franske Vinhandel
Vin og specialiteter, the og kaffe, spiritus og chokolade, gaver og kræs…
Midt på gågaden i Roskilde ligger der en slikbutik for voksne. En kælder fyldt med ca 30000 flasker
sørger for substansen og det faglærte personale sørger for servicen…..
I kælderen under butikken holdes der masser af vin og spiritus smagninger “ udover dem Den Franske
Vinhandel selv vælger, holder de osse private vinsmagninger “ man skal bare være minimum 10
personer, så bestemmer man temaet og budgettet “ også sørger Den Franske Vinhandel for resten.

Læs mere her : Den Franske Vinhandel
Følg Den Franske Vinhandel på Facebook her : Den Franske Vinhandel facebook
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Borgermøde om Kommuneplan 2019
Roskilde Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2019 i høring indtil den 16. februar 2020.
Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside roskilde.dk/indflydelse, på adressen , hvorfra der
også er mulighed for at fremsende et høringssvar.
Alle er meget velkomne til borgermøde tirsdag den 28. januar kl. 19.00 i Byens Hus i Roskilde.
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Afmeld Nyhedsbrev
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