ET FIRMA - EN KONTAKT

SERVICE

Hos DAHL A/S er vi også stærke
inden for rammeaftaler, og har
egne afdelinger, der varetager
opgaverne og sikrer hurtig og
effektiv levering.

EL
Autoriseret el-installatør:

Som autoriseret el-installatør og medlem af Sikkerhedsbranchen leverer vi professionelle løsninger
til private og erhverv. Driftsforstyrrelser og fejl kan koste tid og penge, hvorfor det er vigtigt med
en samarbejdspartner, der kan rykke hurtigt og levere et stykke arbejde i høj kvalitet. Vores servicemedarbejdere er parate til at rykke 24-7. Ofte løser vi problemet på stedet. Skulle vi mangle en
reservedel, kan vi på ganske kort tid få den hjem fra vores leverandører og færdiggøre opgaven til
stor tilfredshed for vores kunder.
•
•
•
•
•

Alt el-arbejde
Tekniske installationer
Bygningsautomatik
Energioptimering
El-tjek

VVS
Autoriseret vvs-installatør:

Vores vvs-afdeling er organiseret under installatørernes organisation TEKNIQ og varetager alle former for installationsopgaver. Vi rykker ud 24-7 og sikrer en hurtig løsning af uforudsete problemer.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centralvarmeanlæg
Fjernvarmeanlæg
Naturgas
Solvarmeanlæg
Vand og sanitet
Badeværelsesrenovering
Tagrender, skifertag, faldstammer mv.
Ejendomsservice
Erhvervsservice

Døgnvagt

Vi rykker ud 24-7, 365 dage om året, og sørger for at holde din virksomhed kørende.

TØMRER OG SNEDKER
Erfarne og veluddannede medarbejdere udfører professionelt og
veludført arbejde:

Vores tømrer- og snedkerafdeling løser mangeartede opgaver inden for de gængse fagområder. Afdelingen er særlig kendt for at levere kvalitet til den aftalte tid og til aftalt økonomi.
•
•
•
•

Facader og tag
Indvendig adaptering – vægge, gulve, lofte, døre, inventar mv.
Servicesager
Forsikringsopgaver

MURER
Professionelt, solidt og veludført murerarbejde:

Hvad enten du skal have udført murerarbejde inde eller ude, afleverer vores erfarne og dygtige team
af murere et solidt og veludført stykke arbejde, og de forlader ikke stedet, før opgaven er fulgt helt
til dørs – og du er tilfreds med resultatet.
•
•
•
•
•

Tilbygning og ombygning
Nyt badeværelse/renovering
Facaderenovering
Ejendomsvedligeholdelse
Forsikringssager

MALER
Alt inden for malerfaget:

Private hjem, boligselskaber, industrier, offentlige instanser – vi tilbyder professionelt og veludført
malerarbejde til en bred vifte af kunder. Vores veluddannede team tager alle opgaver – store som
små – alvorligt og afleverer altid et arbejde i høj kvalitet.
•
•
•
•
•
•

Nybyg
Renovering
Vedligeholdelse
Facader, vinduer, gulve mv.
Vægbeklædning/tapetsering
Forsikringsskader

SKADESERVICE
Vi rykker ud, når uheldet er ude:
•
•
•
•

Fugt
Skimmel
Brand/sod
Vandskader

BRANDSIKRING
Myndighedsgodkendte ABA- og ARS-anlæg:

I vores sikringsafdeling for brand fokuserer vi især på service og vedligeholdelse af eksisterende
anlæg. Derudover deltager vi i projekteringsfasen og rådgiver, så brandsikkerheden bliver optimal.
Afdelingen er DBI-godkendt og tilbyder lovpligtige serviceeftersyn – både som døgnbemandet tilkaldevagt og i henhold til serviceaftale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABA-anlæg
ABDL-anlæg
ABV-anlæg
ARS-anlæg
Internvarsling
Nød- og panikbelysning
Termofotografering af el-tavle
Sprinklerservice
Sprinklermontering
Dieselservice

OVERVÅGNING OG TYVERISIKRING
Sikkerhed og tryghed for kunden:

Den vigtigste opgave i vores sikringsafdeling for overvågning er at skabe sikkerhed og tryghed for
kunden. Det gør vi blandt ved at lytte til dine behov og målrette vores rådgivning, samt naturligvis
at anvende det rette udstyr. Vores kompetenceområde er bredt, og vi sætter nyt udstyr op samt
servicerer løbende.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarmer
Videoovervågning
Adgangskontrol
Tågesikring
Mekanisk sikring
Sikring af byggepladser
Vagtordning/tilsyn
Lovpligtigt serviceeftersyn på blandt andet AIA-, ADK- og ITV-anlæg
Montering af nøglebokse

VENTILATION
Erfaring på tværs af kompetencer:

Automatikmekanikere, industrielektrikere og maskinarbejdere. Fundamentet i vores ventilationsafdeling er langvarig erfaring inden for service, vedligehold og fejlfinding på automatiske anlæg. Vi er
med i KMO – Kølebranchens MiljøOrdning.
•
•
•
•
•
•

Ventilation/indregulering
Køleanlæg/varmepumper
Frekvensomformer/motor
Pneumatik
Mekanisk/vedligehold
Fejlfinding/automatiske anlæg

ET FIRMA – EN KONTAKT
Vi sætter os i kundens sted og lytter, så vi kan levere og montere de
helt rigtige løsninger
Tilfredse kunder kommer ikke af sig selv. De kommer, når serviceniveauet er højt og kvaliteten er i orden – hver gang. Derfor tager vi hos DAHL A/S altid udgangspunkt i dig og dine ønsker og behov – det
er den eneste måde, vi kan garantere, at du får den helt rigtige løsning til den aftalte tid og økonomi.
God og effektiv projektstyring, kombineret med kvalitetsprodukter og de rette teknikker, gør os yderst
konkurrencedygtige og er din sikkerhed for et stykke professionelt og veludført arbejde. Vores fokus
ligger på driftssikkerhed, energi og lavest mulige driftsomkostninger, hvorfor vi løbende evaluerer
vores produktprogram for hele tiden at kunne levere de bedste løsninger og få tilfredse kunder.

Fordelagtig serviceaftale
Vi tilbyder serviceaftaler, der sikrer, at dine anlæg og
installationer altid fungerer optimalt. Serviceaftalen kan, afhængigt af dine ønsker og behov, omfatte alt lige fra årlig lovpligtig service og de
månedlige eller kvartalsvise serviceeftersyn
til afprøvninger, detektorrensninger eller
en fuld service- og vedligeholdelsesaftale.

Dahl A/S skaber de bedste rammer for jeres byggeri, og har gjort det siden etableringen i 1986.
Vi er en entreprenørvirksomhed med stærke
håndværksmæssige traditioner og et medarbejderteam, der består af faglærte håndværkere,
specialister og dygtige projektledere, som løser
opgaver I hoved- og fagentrepriser inden for de
mest udbredte håndværksfag. Dette betyder, at vi
kan sammensætte det rette team til den enkelte
opgave og sikre, at de nødvendige kompetencer
og ressourcer er til stede i byggeriets mange faser.

EL - VVS - TØMRER - MURER - MALER - EJENDOMSSERVICE
SIKRING BRAND & TYV - VENTILATION & KØL - ENTREPRISER
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Kontakt os for en uforpligtende snak om dit behov.
Vi kan tilbyde en fordelagtig serviceaftale og løse din
opgave inden for en given,
overskuelig tidsramme og
overkommelig pris.

