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KVALITET OG STÆRKE
VÆRDIER SIDEN 1919
Holbæk Ny Maskinværksted har leveret stål- og smedearbejde af høj kvalitet i snart 100 år. I dag ledes virksomheden
af Thomas Rasmussen – familiens fjerde generation.
I det store billede er ikke ret meget forandret siden opstart i
1919. Vi har stadig fokus på vores kunder, og vi leverer altid
arbejde af højeste kvalitet til aftalte tid og pris. Vi arbejder
i alle entrepriseformer: Fra fag- til hovedentreprise, og alle
kunder og samarbejdspartnere vil opleve, at vi hver dag
arbejder ud fra vores værdisæt.

ÆRLIGHED OG ANSVAR
Vi arbejder seriøst og ansvarsfuldt med respekt for kunder
og samarbejdspartnere. Samtidig tager vi ansvar og sikrer
et godt og sikkert arbejdsmiljø.
KVALITET OG OPFØLGNING
Vi efterlader et positivt indtryk i alle arbejdsgange ved at
levere et godt produkt til den aftalte tid.
OVERSKUD
Vi vil skabe et rimeligt overskud i vores virksomhed, så vi
sikrer firmaets fremtid og fortsat kan tage ansvar for uddannelse af medarbejdere og skabe værdi for det samfund,
vi er en del af.

SOPU CAMPUS, SKELBÆKGADE
I KØBENHAVN

TONSTUNGE KONSTRUKTIONER KOMBINERET MED
SMUKKE DETALJER
Holbæk Ny Maskinværksted er en stærk samarbejdspartner med kernekompetencer inden for vores to kerneområder – stålkonstruktioner og smedearbejder.
- Vi er eksperter, når det gælder bygningens bærende element. Stålkonstruktioner kan naturligvis skjules i eksempelvis vægge og facader, men stål kan også indgå som
synligt og æstetisk designelement i byggeriet
- Vi udfører smedearbejde, eksempelvis trapper, altaner,
gelændere, værn og glasfacader
- Vi leverer færdige løsninger, færdigmonteret og med
smukke detaljer, eksempelvis kvalitetstræ eller andre
materialer
Vores cirka 40 medarbejderes kompetencer spænder altså
meget bredt. De mestrer konstruktion af meget store stålelementer og har tilmed sans for de mindre detaljer, som
flotte svejsninger og et perfekt samspil mellem forskellige
materialer. Vi gør meget for at skabe et godt arbejdsklima
med frihed under stort ansvar og en positiv stemning. Kunder og samarbejdspartnere vil opleve, at vi gør meget for
sikkerhed på arbejdspladsen, og at vi altid kan give et klart
svar på byggepladsen.

VI ER BEDST,
NÅR VI ER MED FRA START
Holbæk Ny Maskinværksted er det stærke led i byggekæden, og jo tidligere vi bliver involveret i projektet, jo større
værdi kan vi skabe. Vi har både erfaringen og de tekniske
faciliteter til at udføre en omhyggelig og præcis projektering, eksempelvis statisk eftervisning, projektering og opmåling.
Vi tegner og projekterer i avancerede 3D-programmer,
så alt i og omkring byggefasen kan visualiseres, og udfordringer kan løses, før de bliver til problemer. Dermed kan
vi også være med til at optimere bygningens eller konstruktionens brugervenlighed, når vi er med fra første tegning
eller idé.

Holbæk Ny Maskinværksted har også erfaring med generel myndighedsbehandling i forbindelse med både små
og større projekter. Her kan vi rådgive og tage del i denne
proces, afhængig af bygherres ønsker.

KOPENHAGEN FUR
Holbæk Ny Maskinværksted har
her været med helt fra starten.
I tæt samarbejde med arkitekterne
har vi projekteret og designet stålkonstruktioner og smedearbejde.

PRODUKTION
Hos Holbæk Ny Maskinværksted har vi mange muligheder
under eget tag, hvor vi certifikatsvejser konstruktionerne.
I 2014 blev vi EN 1090-1-certificeret, så vi i dag CE-mærker
vores produkter som lovgivet. Vi producerer efter EN 1090-2
og udfører svejsekontrol efter EN 3834-2, hvilket giver
os ret til at arbejde til og med udførelsesklasse 3 (EXC 3).
Det er ikke vores mål at være de billigste i branchen – til
gengæld får vi altid at vide, at det, vi leverer, er flot at se på
og holder i mange, mange år.
Vi tror på, at den måde at arbejde på, giver flest tilfredse
kunder på den lange bane. Og den gør også, at vi vinder
entrepriser på prestigefyldte projekter, herunder Operaen
på Holmen, Københavns Lufthavn, DR Byen, Det Kongelige
Bibliotek og Copenhagen Arena (CPHX).

RAMBØLL HUSET I ØRESTADEN

MONTAGE
Mange års erfaring har gjort, at vi hos Holbæk Ny Maskinværksted er dygtige og effektive i montageforløbet. Montagen udføres i overensstemmelse med den indledende
projekteringsfase og under stor hensyntagen til projektets
øvrige involverede.
I montageprocessen er vores medarbejdere også en stor
ressource – de er servicemindede, vidende og løsningsorienterede, hvis der skulle opstå udfordringer. Vores involvering i mange forskellige byggeprojekter med forskellige design- og byggestile gør, at vi altid sørger for, at stålet
aldrig er i vejen – tværtimod er stålet det bærende element.

SCHNEEKLOTHSGÅRDEN
I KØBENHAVN
Holbæk Ny Maskinværksted har
udført altaner, værn og trapper inklusive glas- og snedkerarbejder.

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR PÅ KGS. NYTORV
I KØBENHAVN
Her har Holbæk Ny Maskinværksted stået for stålkonstruktionen,
der bærer de grønne planter, som
symboliserer Europa.

UDSIGTSTÅRN:
KRYDSTOGTTERMINALEN
I KØBENHAVNS HAVN
Holbæk Ny Maskinværksted har
stået for hele konstruktionen.
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ÆRKTØJ

Vi kommer over hele verden
og mange andre steder
Præstemarksvej 5 • 4241 Vemmelev
Tlf.: 40 41 98 76
tom.egelunn@mail.dk

Industrivænget 6 ∙ 4540 Fårevejle
Tlf.: 59 65 11 12
svs@svs-as.dk ∙ www.svs-as.dk

Enertec

EN 1090-certificeret

Din komplette udlejningspartner
Pitzner gør din virksomhed effektiv og sparer dig penge
med vores skræddersyede løsninger og services inden
for udlejning af arbejdsplatforme, hejs, anlægsmateriel,
lifte, stillads, letvogne, moduler og pavilloner.
Telefon 70 12 13 15 | info@pitzner.dk | www.pitzner.dk
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Overfladebehandling af stål
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• Varmforzinkning
Viden | Erfaring | Vejledning
• Sandblæsning
Certificeret iht ISO 9001 & 14001
Vi er klar til EN 1090!
• Metallisering
• Vådlakering/pulverlakering
• Op til korrosionskategori C5M
• Logistik - hele landet - online booking!

Fasterholt | Ferritslev | Køge | Tlf.: 70 120 140 | www.dot.dk

Bødkersmindevej 9 · 8940 Randers SV
Tlf.: 86 44 54 00
www.enertec.dk · esj@enertec.dk
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Freelance-tegner med erfaring inden for:
Rådgivende ingeniør virksomheder,
ventilation og mekanisk konstruktion.
Arbejder i 2D/3D AutoCad, MagiCad og Tekla

Tlf.: 22 54 09 16 ∙ s.kamienski@stofanet.dk

www.hnm.dk

PROTECTORS A/S
Dalager 6, 2605 Brøndby

Tlf. 43 96 88 66
Fax 43 96 24 63
info@protectors.dk

Industriel Overfladebehandling
• Brandmaling og isolering
• Brandlukninger
• Glasblæsning
og oliering
• Slyngrensning
(3 x 1,2 x 40m)

• Sandblæsning
• Sprøjtemaling
• Metallisering
• Metalforstærkning
• Specialbelægninger på
vægge & gulve, ude & inde

Medlem af industrilakerernes landsforening under Dansk Byggeri
Kvalitet med sikkerhed

Projekt Service ApS
Tegne og projektarbejde i stål
Produktionstegninger udføres i SolidWorks
3D-modeller
Tegningsfiler leveres i DWG, PDF, SW & DXF filer
Anders Høgh Hansen
Juliedalvej 3, Døjringe • 4180 Sorø • Tlf.: 22 96 60 91
Mail: anders@projekt-service.dk • www.projekt-service.dk

www.troax.com
www.troax.com
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Holbæk Lift & Materieludlejning A/S
Sophienlundsvej 4 • 4300 Holbæk • Tlf. 59 44 21 34 • Mobil 40 30 21 34

E-mail: jp@jp-lift.dk • www.jp-lift.dk

Kanalstræde 10 ∙ 4300 Holbæk ∙ Tlf.: 70 30 10 06 ∙ holbaek@advodan.dk ∙ www.advodan.dk

• Concept: JS Media Tools A/S • 9638 • www.jsdanmark.dk

KORSAGER SKOLE I BRØNSHØJ

STRANDHUSENE
PÅ ISLANDS BRYGGE

HOLBÆK NY MASKINVÆRKSTED
Tværvej 4
4300 Holbæk
T: 59 45 00 00
E: hnm@hnm.dk
W: www.hnm.dk
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