Vi leverer, projekterer og rådgiver
inden for ventilation og lyddæmpning

Vores brandsikre sandwichpaneler leveres i alle farver og
størrelser, så vi kan skræddersy netop den løsning, der passer
dit behov.
Find yderligere information om
alle vores produkter på
www.jugo-dan.dk

Erfaring og faglighed
I mere end 30 år har vi hos Jugo-Dan oparbejdet og
udviklet vores ekspertise og de produkter, vi i dag
sælger i både Danmark og resten af verden. Vi tilbyder professionel rådgivning og projektering inden
for industriventilation og støjdæmpning. Derudover
har vi en stor egenproduktion af blandt andet sandwichpaneler.
Vi beskæftiger 25 erfarne og fagligt specialiserede
medarbejdere, som sørger for optimale løsninger ud
fra dine ønsker og behov. Hos Jugo-Dan står vi klar
helt fra idéfasen med 3D-tegninger og beregninger
og frem til produktions- og monteringsfasen.
Hos Jugo-Dan leverer vi også komplette anlæg og påtager os gerne rollen som totalentreprenør for hele
dit projekt. Vi ser det som vores naturlige ansvar at
følge dit projekt helt til ende – og vi leverer naturligvis
dokumentation på alt vores arbejde.

Innovativ samarbejdspartner
Vores fokus på innovation og tilpasning i udvikling og
produktion har bragt os helt i front, blandt andet som
leverandør af komponenter til verdens største vindtunnel i Vermont, USA.

Sandwichpaneler
Vi producerer og monterer BS60-godkendte sandwichpaneler. Panelerne er særdeles anvendelige
som bygnings- og lydafskærmning i mange forskellige sammenhænge. Derfor indgår sandwichpaneler
i mange af vores produkter.
De bruges blandt andet på kraftværker i Danmark og
internationalt. De kan også benyttes til støjreduceret
ventilation, skillevægge, kølerumsvægge, brandvægge, malekabiner, varmeisolerede kontorbygninger og
udendørs som støjafskærmning ved motorveje og i
tunneler.

Specialcontainere
Hos Jugo-Dan leverer vi specialcontainere med sandwichpaneler til kraftvarmeværker, biogasanlæg og
nødstrømsanlæg i Danmark og udlandet.
Vi rådgiver og informerer om processen, så hver container bliver specielt fremstillet til netop dit behov. Du
er sikret den optimale løsning, da alle komponenter
fremstilles af vores egne fagfolk på eget værksted.

Vi har leveret ventilationsanlæg og sandwichpaneler til over 500 kraftvarmeværker i Danmark og i udlandet igennem de
sidste 30 år.

Sydvestjysk Portindustri A/S leverer og monterer
alle typer porte, døre, ramper, sluser m.m.

Sydvestjysk Portindustri A/S
Toftevej 4 · 6683 Føvling
Tlf.: 75 39 87 27
www.svjportindustri.dk

Med fokus på høj kvalitet og personlig betjening
Vi kan levere en lang række forskellige porte til netop dit behov
Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål til produkter eller løsninger. Vi
kommer gerne ud forbi.

Jugo-Dan samarbejder med Sydvestjysk Portindustri A/S, hvor vi leverer sandwichpaneler til brandporte
og skydeporte i høj kvalitet i BS-60/BS-90.

Bødkervej 1-3
DK-5750 Ringe
Tlf.:
+45 6262 5230
E-mail: jugo-dan@jugo-dan.dk
Web:
www.jugo-dan.dk

Scan QR-koden,
og kom direkte til
vores hjemmeside.

GENERATORANLÆG
NØDSTRØMSANLÆG

TELEFON +45 98 80 18 22
www.pmenergi.dk

”Vi vil være det bedste alternativ på Fyn...”
Vore kerneydelser er:
▶ Revision
▶ Regnskabsassistance
▶ Skatteassistance
▶ Rådgivning

Inden for hvert af ovenstående felter vil vi være blandt de
bedste på markedet. Og det er vores mål, at omkostningerne til
vores rådgivning samlet skal kunne skabe en merværdi for vore
kunder, der mindst svarer til vores honorar.
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Svendborgvej 83 · 5260 Odense S
Tlf.: 66121112 · www.rogr.dk
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