
Star VVS Odense ApS  
bliver til Juul VVS ApS
Det kendte firma Star VVS Odense skifter navn til Juul VVS – efter ejer Mikkel Juul Madsen 
– og ser med navneskiftet frem til at fortsætte den positive udvikling og lægge yderligere 
vægt på grøn omstilling. 

Ejer af Star VVS Odense – nu Juul VVS – Mikkel Juul 
Madsen glæder sig til at føre den succesfulde Oden-
se-virksomhed videre i eget navn og tror på, at navne-
skiftet er med til at understøtte den nære og personli-
ge ånd, som kunderne allerede kender. ”Navneskiftet 
er med til at understrege, hvor vi skal hen,” siger Mikkel 
Juul. ”Vi er en lille personlig virksomhed, som drives 
af mennesker, der har en passion. Vores virksomhed 
bygger på god service og langvarige relationer, og det 
vil jeg gerne bygge videre på ved at vælge et navn 
med personligt islæt,” siger Mikkel Juul og understre-
ger, at der trods navneændring, nyt logo og opdateret 
design ikke vil blive ændret i hverken medarbejderstab, 
service eller kernekompetencer – tværtimod.

Juul VVS beholder sin faste base i Odense og udfører 
fortsat alle former for VVS og servicearbejde hos 
både private og erhvervsvirksomheder i hele landet. 
Virksomheden tæller i dag 7 medarbejdere, som 
sammen har opbygget de faglige kompetencer, der 
udgør fundamentet for Juul VVS: ”Vi har opbygget en 
forretning med meget stærke kunderelationer, mens 
vi samtidig har sørget for at have kapacitet og kom-
petencer til at kunne hjælpe med akutte opgaver. Det 
er firmaværdier, jeg gerne vil lægge mit eget navn til”.

Mikkel Juul lægger samtidig vægt på, at navneskiftet 
er et naturligt led i udviklingen mod en ny og bære-
dygtig retning, som allerede er i fuld gang. 
 
”Vi udvikler os hele tiden over mod 
den grønne omstilling og har spe-
cialiseret os inden for klimaområdet 
ved bl.a. at dygtiggøre os i udskift-
ning af varmepumper. Vi går positivt 
til omstillingen og har oprustet med 
kompetencerne til at følge med, så 
det er mit håb, at navneskiftet kan 
være med til at cementere den posi-
tive udvikling,” afslutter Mikkel Juul. 

Industrivej 4, 5260 Odense  I  juulvvs.dk  I  70 23 50 92

Mikkel Juul Madsen
Direktør

+45 30 17 82 50
mjm@juulvvs.dk


