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BYGGEBRANCHENS
KVALITETSBEVIDSTE
LEVERANDØR
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HØJ SERVICE
OG PROFESSIONALISME
Med over 60 års erfaring er Rodahl Stilladser A/S fortsat
byggebranchens kvalitetsbevidste leverandør. Vi løser alle opgaver
med afsæt i kundens specifikke behov, og virksomheden beror på
tre grundlæggende værdier; kvalitetsbevidsthed, pålidelighed og
høj faglighed.
Vores mål er at levere kvalitetsløsninger til enhver tid, og derfor
besigtiger vi alle opgaver, så vores kunder altid får professionel
vejledning og den bedste løsning for dem. Vi bestræber os desuden
på at levere inden for 24 timer, give personlig betjening og yde en
høj service gennem hele processen. Med vores årelange erfaring er
vi i stand til at løse alle stilladsopgaver.

Nykøbingvej 190 · 4571 Grevinge
Industriholmen 49 · 2650 Hvidovre
Tlf.: 40 64 67 94
kontakt@tt-mobilkran.dk
www.tt-mobilkran.dk

Vi har specialiseret os i løft
og hejs af byggematerialer, stillads m.m. Vi sætter
vores kunder i højsædet
og udfører kranarbejde i
højeste kvalitet. Vi søger
de fornødne tilladelser hos
myndighederne, samt opsætter skilte med P-forbud
og lignende.
Kort sagt: Hos os er du i
trygge hænder.
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Vi påtager os gerne de lidt mere
skæve eller specielle opgaver – f.eks.
renovering af bevaringsværdige
bygninger eller opgaver, der kræver
hængestilladser.

Vi er med hele vejen. Lige fra den første
idé til opsætning og demontering. Vi
lytter og er din rådgiver hele vejen
igennem.

Vi arbejder tæt sammen med vores
leverandører af stilladsmateriale
og har derfor mulighed for at
medvirke til videreudviklingen af
stilladssystemer, så vi altid kan
imødekomme vores kunders behov.

Powered
by Stillads
365

STILLADS 365

EN KOMPLET VIRKSOMHEDSLØSNING
Med Stillads 365 kan hverdagen digitaliseres.
Montøren, konduktøren og regnskabsmedarbejderen
bliver mere effektive og undgår dobbeltarbejde.
Læs mere på www.MicroPartner.dk
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SIKKERHED
FØRST

Hos Rodahl Stilladser A/S går vi aldrig på
kompromis med sikkerheden. For det første
er alle vores produkter gennemtestet i
mindste detalje for at give dig størst mulig
sikkerhed på arbejdspladsen.
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Alle vores kunder kan være sikre på, at alt materiale er holdt i den bedste
stand af vores egne servicemedarbejdere og synet efter gældende
forskrifter.
Vi er kendte for vores sikre og stabile stilladser, og derfor behøver
vores kunder aldrig at bekymre sig om deres sikkerhed eller om
overholdelse af gældende krav til sikkerhedsforanstaltning er, når
de arbejder sammen med os.
Vi garanterer altid høj sikkerhed, fordi alle vores medarbejdere
er faglærte stilladsmontører, som løbende efteruddannes i
sikkerhedsforhold på særlige arbejdspladser. De er desuden
bekendt med gældende krav til sikkerhed, og ved opsætning og
demontering bruger vi i vid elevatorer og kraner for at
skåne den enkelte medarbejder.
Det store hensyn til sikkerhed gælder naturligvis også
civile, der befærder områder omkring stilladset. Vi
sørger for, at der tages hensyn i tæt samarbejde med
kommunale instanser, så alle kan føle sig trygge på og
omkring stilladser ne.

”Rodahl bruger Layher Stilladser, da vi nyder stor gavn af deres sikre
stilladser og gode rådgivning, som vi bringer videre til vores kunder.“
Nis Lorenzen, Direktør & André G. Müller, Driftschef
Begge indehavere af Rodahl Stilladser A/S

Nis Lorenzen

André G. Müller

Det rigtige stilladssystem til netop din branche
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NYE
KOMPETENCER
Med over 60 års erfaring er Rodahl Stilladser A/S fortsat
byggebranchens kvalitetsbevidste leverandør. Vi løser
alle opgaver med afsæt i kundens specifikke behov, og
virksomheden beror på tre grundlæggende værdier;
kvalitetsbevidsthed, pålidelighed og høj faglighed.
Hos Rodahl Stilladser A/S er vi bevidste om vores ansvar for at udvikle og fremtidssikre vores
branche. Derfor udlærer vi flere lærlinge og bidrager til at højne niveauet i branchen. Vi sørger for,
at vores elever bliver afprøvet i en bred vifte af opgaver, så læretiden både udfordrer og udvikler
den enkelte elevs kompetencer.
Under uddannelsen får alle stilladsmontører stort kørekort og certifikat til både truck og kran, så
vi kan garantere, at vores medarbejdere kan
løse alle opgaver inden for opsætning
og demontering.
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VIGTIGSTE
REFERENCER

Roskilde Festival

Rådhushallen på Københavns Rådhus

Langebro

Vor Frue Kirke

Valby Kirke

Mastekranen i Københavns Havn

Club Danmark Hallen i Valby

Spir på Københavns Rådhus

Carlsberg

For at se flere fotos af
fremhævede projekter, skal
du scanne QR-koden

Midtager 13 · 2605 Brøndby · Tlf.: 5347 9734
info@av-harpelunde.dk · www.av-harpelunde.dk

RODAHL
STILLADSER A/S

www.rodahl.dk
stillads@rodahl.dk
+45 70 26 70 87

TOTALOVERDÆKNING
Leder du efter en tør arbejdsplads?
Rodahl Stilladser A/S tilbyder totaloverdækning, som
giver din byggeplads beskyttelse og gør arbejdet både
behageligt og sikkert hele året rundt i alle former for
vejr. Vores overdækningssystemer har et enkelt og
funktionelt design, som kan tilpasses til alle typer
bygninger, byggepladser eller andre behov.

• 15631 • www.jsdanmark.dk

Rodahl Stilladser A/S
Sydholmen 12-14
DK-2650 Hvidovre

