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| SPECIALISTER
I UDFØRSEL AF
KONSTRUKTIONER
I JORD |
I mere end 10 år har vi specialiseret os i udførsel af

Vi udfører opgaver for virksomheder, private og

konstruktioner i jord, men samlet set, når vi ser på

offentlige instanser og er klædt på til at løse enhver

medarbejdernes erfaring og anciennitet i branchen,

problemstilling, vores kunder må stå med.

har vi mange flere år på bagen, hvilket gør os til en

Vi springer ikke over, hvor gærdet er lavest, men

af landets førende inden for fundering og efterfun-

løser de udfordringer, vi møder. Skulle vi støde på et

dering.

problem, vi ikke selv kan løse, sørger vi for, at en af
vores tætte samarbejdspartnere træder til og sikrer,

KOMPETENTE MEDARBEJDERE,
DER LØSER UDFORDRINGERNE

at kunden i sidste ende får overleveret et professionelt stykke kvalitetsarbejde.

Vi er omkring 25 medarbejdere i Dansk Fundering,
hvoraf de ca. 20 er i produktionen, mens de resterende er administrative medarbejdere, der dagligt sikrer
en stabil drift af virksomheden.

Højeste kreditværdighed
Bisnode 2016

Vi er i 2015 og 2016 blevet
Triple A-certificeret.

SJÆLLANDS STØRSTE STÅLLAGER
Bjælker - også på fixmål, slyngrenset og primet.
Armering, stangstål, blankt stål, rør og
rørprofiler, plader, rustfrit og metaller.
STÅL • VVS • VA & VÆRKTØJ

Ringsted · Roskilde · Skælskør · Stege · Nakskov · Maribo · Nykøbing F
Tingbjergvej 9 · 4632 Bjæverskov · Telefon 56 16 14 60 · www.hatten.dk

Den Frie Udstilling, 2014

| DIN FORETRUKNE
SAMARBEJDSPARTNER
GENNEM
HELE PROCESSEN |

VORES MISSION ER KLAR
Vi vil være specialist i løsning og udførsel af funde-

VI ER FORMET AF VORES VÆRDIER

ringsopgaver og kloak- og betonarbejde under særligt
vanskelige forhold.

•

Vi skal være saglige i vores tilgang til tilbud,
udførsel og dokumentation.

LIGELEDES HAR VI EN KLAR VISION

•

Vi skal være løsningsorienterede.

•

Vi skal være omstillingsparate.
Forandring er en tilstand – Ikke en fase.

•

Vi skal yde høj service og kvalitet til vores kunder.

•	At være foretrukken samarbejdspartner for private
bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, forsikringsselskaber og hovedentreprenører, når opgaver
med specialfundering skal løses og udføres.
•	Være den foretrukne arbejdsplads for funktionærer
og håndværkere beskæftiget med specialfundering.
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| VI FØLGER
OPGAVEN
HELT TIL DØRS |
En af vores spidskompetencer, som også er tydelig-

Denne overbevisning arbejder vi målrettet efter hver

gjort i vores mission, er evnen til at løfte sager under

dag. Kunderne er det mest værdifulde for os, og vi

særligt vanskelige forhold – og ofte er det i situati-

går dagligt den ekstra mil for at bevise, at man kan

oner, hvor forholdende bliver vanskelige, at mange

regne med og have tillid til os. Derfor er det også

får lyst til at overlade opgaven til andre. Det sker

vigtigt, at kunden føler sig tryg ved at anvende os

ikke med os ved roret. Vi træder til og løser opgaven

som entreprenør. Skulle uheldet være ude, har vi alle

inden for de fastlagte rammer.

de nødvendige forsikringer.

KUNDENS TILLID ER
VORES VIGTIGSTE DRIVKRAFT
Dansk Fundering blev stiftet af Ejner Graversen, Jan
Jensen og Kurt Jensen – sammen har de mere end 90
års erfaring i fundering. De var fra starten overbeviste
om at man skulle gøre sig fortjent til kundernes tillid.

Europas nr. 1 i materieludlejning

Anlægs- og
byggemateriel

Liftmateriel op
til 61 meter

Mandskabsvogne
og containere

www.loxam.dk

| VORES YDELSER |

FUNDERING
Alt inden for fundering og efterfundering.
Rammede pæle, pressede pæle, skruede pæle,
borede pæle og understøbning. Vi stabiliserer
eksisterende konstruktioner og dybdefunderer
for nye. Vi udfører alle løsninger i egenproduktion.

KLOAK- & FUGTSIKRING
Nyanlæg og renovering af afløbsinstallationer
og dræn for professionelle bygherrer, boligforeninger samt private. Som autoriseret kloakmester kan vi stå for projektering til udførsel. Vi
udfører også horisontal og vertikal fugtsikring
af kælder- og ydervægge.

BETON
Vi udfører betonarbejder i forbindelse med
fundering, samt for konstruktioner med en vis
sværhedsgrad – eksempelvis vandtætte kældre
med gulvniveau under vandspejl.

SPUNS
Harpunankre, københavnerspuns, skrueankre
og traditionel spuns.
Vi udfører opgaver i total-, hoved-, fagog underentreprise.

Pælefundering på Hobro Skole, 2016
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| VI GENNEMFØRER
MERE END
100 BYGGESAGER
OM ÅRET |

Efterfundering af villa, Annasvej, 2014
Vores referencer er beviset på, at vi er i stand til at
være ansvarlige for de helt store projekter. Men vi
løser også gerne mindre sager for private. Vi udfører
opgaver i hele Danmark. Af større opgaver kan nævnes
Amalienborg, Lindencrones Palæ, Hotel Neptun, Illum,
Magasin, Royal Copenhagen, Hotel Nobis, Den Frie
Udstilling med flere.

DJ Miljø & Geoteknik - vi sikrer dig et rent og fast grundlag
• Geotekniske undersøgelser
• Forureningsundersøgelser
• Afværge af forureninger
• Risikovurderinger
• VVM-redegørelser
• Bygningsundersøgelser

DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI

Falkevej 12 • 3400 Hillerød • Tlf. 25 94 06 66 • www.dj-mg.dk

Se også referencer på vores hjemmeside www.danskfundering.dk

Den Frie Udstilling, 2014

| INGEN OPGAVE ER
FOR LILLE ELLER FOR STOR
– UANSET OM DU ER PRIVAT
ELLER PROFESSIONEL |

DEN FRIE UDSTILLING – OSLOPLADS, KBH Ø

HOTEL NOBIS – NIELS BROCKSGADE 1, KBH V

Udførelse: 2014

Udførelse: 2016-2017

Etablering af publikumsfaciliter, cafe, og udstillingsrum i

Større ombygning af fredet ejendom til luksushotel.

kælderen under udstilingsbygningen.
Bygherre: Den Frie Udstilling – Med støtte fra A.P. Møller

Bygherre: Nobis AB. Rådgivere: AI A/S og ARPE & KJELDSHOLM

og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene

A/S. Samlet ordresum: 7,0 mio. kr.

Formaal. Rådgivere: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniø-

Fagentreprise: Kloak og dræn, betonkonstruktioner

rer A/S og ARPE & KJELDSHOLM A/S

i kælder samt pælefundering.

Samlet ordresum: 12 mio. kr.
Fagentreprise: Råhus - Jord, beton, kloak, fundering og stål.

Den 5.500 m2 store ejendom blev bygget i 1903 og er tegnet
af arkitekt Martin Borch, som var Kongelig Bygningsinspektør i

Renoveringen er den største i Den Frie Udstillingsbygning

København fra 1903-1923. Bygningen er blandt de første

i hundrede år. Det gamle hus er blevet udvidet med en

betonbyggerier i København, og har stået tom,

helt ny underetage med udstillingsrum og tidssvarende

siden Musikkonservatoriet flyttede ud i

publikumsfaciliteter, mens tilbygningen fra 50´erne er

sommeren 2008.

blevet fjernet.
Bygningen - set udefra - står nu tro mod arkitekten J.F.
Willumsens tegninger fra 1898.
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DANSK FUNDERING A/S
NAVERVEJ 13 A
4000 ROSKILDE
FUNDERING@DANSKFUNDERING.DK
46 75 03 03

• Concept: JS Media Tools A/S • 11913 • www.jsdanmark.dk

WWW.DANSKFUNDERING.DK

