En forretning ladet med træ

Ikast Avis på

TræGulvCentret
åbner i Ikast - den
første af flere
påtænkte centre
med salg og
showroom
Af Flemming Thulstrup
flt@ikastavis.dk

åbning Der er fuld skrue på
byggebranchen i øjeblikket, og
i kølvandet på opsvinget åbner
der nu en specialforretning på
Eli Christensens Vej 74 i Ikast.
Bag forretningen TræGulvCentret står en gammel kending
i branchen, nemlig Jesper
Washuus, der med forretningen
i Ikast faktisk starter forfra igen.
- Jeg havde opbygget et mindre
net af forretningen, centreret
omkring hovedstadsområdet,
da jeg for syv år siden flyttede
med min hustru og døtre til
Kina for at hjælpe hende med
opbygning af en farmaceutisk
virksomhed, fortæller Jesper
Washuus.
Fra Kina gik familieudflugten
videre til Schweiz, inden man
atter kom til Danmark.
- Det var vanskeligt at fjernstyre
mit gulvfirma fra distancen,
og bortset fra webdelen lå det

Centret er dækket med trægulve fra alle førende producenter, og i
stil med badeværelses- eller køkkenmiljøer er der monteret et større
antal kvadratmeter, så kunden får et ganske fint indtryk af det færdige
resultat.
meste da også i ruiner, da jeg
kom hjem, så jeg er startet
forfra. Det er spændende, og
jeg kan slet ikke lade være,
erkender Jesper Washuus.
Han oplyser, at det blev mere
eller mindre tilfældigt, at det
netop blev Ikast, hvor genopbygningen af TræGulvCentret
starter.
- Jeg har planer om tre-fire
forretninger. Ikast er jo placeret
midt i Jylland, og så var bygningen helt rigtig, fortæller Jesper
Washuus, der har tilknyttet
lokale Thomas Hansen som fast
underleverandør, når det gælder
montage.

Åben efter aftale

Navnet på det nye center TræGulvCentret - skal tages helt
bogstaveligt.
- Jeg er tro mod konceptet.
Det handler udelukkende om
trægulve. De er måske lidt
dyrere, men til gengæld holder
de som regel længere, og træ er
efter min menig et dejligt varmt
materiale, siger Jesper Washuus.
Man går altså forgæves, hvis
man er på jagt efter et gulv i
linolium.
I centret i Ikast vil der være
adskillige showroom, hvor
større arealer er dækket med
forskellige trægulve fra forskel-

TræGulvCentret åbner ny afdeling på Eli Christensens Vej i Ikast. Her er indrettet et showroom, der giver
kunden et godt indtryk af, hvordan det færdige trægulv kommer til at tage sig ud. Foto: Flemming Thulstrup
lige producenter, så kunden ved
selvsyn kan få et godt indtryk
af, hvordan det pågældende
gulv vil komme til at tage sig ud,
når det er lagt i vedkommendes
hjem.
- I den forbindelse tilbyder vi
alt fra rådgivning til montage
af gulvet, siger Jesper Washuus,
der etablerede TræGulvCentret
i 1997.
Det nye center og showroom

på 450 kvadratmeter åbner
fredag 30. november, og holder
desuden også åbent lørdag 1. og
søndag 2. december.
- Ellers åbner vi efter aftale. På
sigt er det naturligvis meningen, at der vil være en fast
ekspedient på stedet, siger
Jesper Washuus, der har bopæl
i København, men som under
opbygningen af centret først har
haft lejet et værelse i Ikast og

siden investeret i et sommerhus
i Bording for at være nær sin
forretning.
TræGulvCentret har også
web-forretning, ligesom man
kan fremvise en ikke ubetydelig
eksport til blandt andet Norge
og Tyskland.
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