FORNYELSE I JORDHØJDE

Underjordisk præcisionsarbejde siden 1980
Hos VP Villy Poulsen er det vores innovative løsninger, der har drevet os frem til den virksomhed, vi
er i dag. Siden stiftelsen i 1980 har vi løbende udvidet vores kompetencer, og i dag er vi specialister
i veludført præcisionsarbejde under jorden. Vi udfører blandt andet styret underboring, renovering
af kloakrør, indblæsning af fiberkabler og andre
opgravningsfrie projekter.
Efterhånden som virksomheden er vokset, er der
kommet både flere medarbejdere og afdelinger til.
I dag beskæftiger vi mere end 80 medarbejdere,
hvoraf 40 er i vores fornyelsesafdeling.

FLEKSIBILITET OG TROVÆRDIGHED
Vi skaber løsninger, der giver mening. Vi er ikke
bange for at prøve nyt, og vi skræddersyer gerne
løsninger, så vi kan levere det, som vores kunder
har brug for.
Hos os finder du kyndig vejledning fra begyndelsen. Vi hjælper med at afklare udfordringer og
løsningsmuligheder, og vi tilrettelægger projektet
herefter. God vejledning er med til at sikre, at vores kunder får mest muligt ud af deres ressourcer
– derfor sætter vi os altid i kundens sted, så vi sammen kan skabe de bedste løsninger.

www.villypoulsen.dk
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Bæredygtighed
som en grundsten
Hos VP Villy Poulsen har vi siden firmaets begyndelse fokuseret på bæredygtige kvalitetsløsninger.
Det gælder både i forhold til arbejdsmiljø, klima og
nærmiljø. Vi arbejder målrettet på at udvikle helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger,
og vores mange års erfaring gør, at vi kan træffe
de mest effektive beslutninger uden spild af ressourcer.

række værktøjer, som vi gerne kombinerer for at få
mest mulig værdi ud af vores løsninger. Vi tager gerne udgangspunkt i eksisterende værktøjer, for eksempel en cutter, som vi tilpasser og udvikler, så den
passer til vores arbejdsprocesser. Vi optimerer løbende. Vi har udviklet og specialiseret os i en sådan
grad, at hvor vi før kunne lave 50 meter underjordisk
arbejde om dagen, kan vi nu lave 300 meter.

INNOVATION OG PRODUKTUDVIKLING

For vores kunder betyder det, at vi er grundige og
omhyggelige – og man kan forvente løsninger af høj
kvalitet og med fokus på miljøet.

Vi har et tæt samarbejde med vores leverandører,
og vi deltager i produktudvikling. Vores samarbejdspartnere og leverandører er valgt med omhu
og med fokus på nye og innovative teknologier.
Vi har blandt andet været med til at udvikle en
korrosionsbeskyttende mørtel, som kan sprayes
på indersiden af brønde, og give dem en længere
levetid.
For os handler innovation om at maksimere effekten af vores produkter. Vi benytter os af en lang

Stauningvej 36 - Tlf. 22 61 54 05

www.villypoulsen.dk
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”Vi har siden begyndelsen fokuseret
på kvalitet og på at skabe innovative
løsninger, som også er bæredygtige.
Det er et fokus, der gennemsyrer hele
vores forretning og den måde, vi driver virksomhed på”.

– BRIAN POULSEN, DIREKTØR

One-Stop-Shop
for
Klik her
TOPONE-S loget
kata
SHOP
sk
på dan

One-Stop-Shop – vores produktkatalog er online,
her finder du størstedelen af vores produkter.
Her findes alt, hvad du kan få brug for
til dit næste No-Dig-renoveringsprojekt.
Læs bl.a. om udstyr til: Strømpeforing, UV-teknik,
robotteknologi og Elastotec Power Spray.

I.S.T. Skandinavia A/S • Erhvervsparken 11 • 4621 Gadstrup
Tlf: 46 40 44 88 • E-mail: jensen@ist-web.com • www.ist-web.com/en
ISTskandinavia

istskandinavia

I.S.T. Skandinavia A/S

Vi er specialister
i stram foring
Stram foring er en miljøvenlig fornyelse med lang levetid. Uden opgravning og opløsningsmidler laver vi
en kvalitetsfornyelse af gamle rør. Med stram foring
installerer vi et nyt rør i det gamle ved at føre et sammenfoldet igennem det eksisterende rør. Herefter foldes røret ud, så det passer præcist i det gamle rør.
Denne metode er både skånsom og effektiv og kan
benyttes både på hovedledninger og stikledninger.

SUNDT ARBEJDSMILJØ OG NÆRMILJØ
Stram foring foregår med præproducerede rør, som
opvarmes, blødgøres og trækkes gennem den gamle
ledning. Vi bruger derfor ikke opløsningsmidler eller
anden kemi i fornyelsen af rørene. Det sikrer et godt og
mere sikkert arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.
Denne metode skåner derfor også nærmiljøet for lugtog forureningsgener – til glæde og gavn for både beboere og vandløb.
Røret består af PVC, og restprodukter herfra sendes til
genanvendelse. Når røret er udtjent, kan det ligeledes
genanvendes i ny produktion.

DIN MASKINLEVERANDØR
Industrivej 13-15 • 6900 Skjern
Sakskærvej 100 • 6800 Varde

Tlf.: 97 36 10 20

Nylandsvej 11, 6940 Lem St.
Tlf.: +45 97 34 11 99
post@lem-beslagfabrik.dk

www.lem-beslagfabrik.dk

www.villypoulsen.dk

Stram foring
med RAULINER
Opgravningsfri og miljøvenlig renovering
af kloakrør.
Nye og sammenfoldede PVC-rør trækkes
gennem de gamle, nedslidte kloakrør.
Ved hjælp af damp og trykluft opnår de
fleksible rør maksimal kontakt med de
gamle rør.
Stram foring er en hurtig, lugtfri og
miljøvenlig installation uden brug af
kemikalier.
• Massiv, bærende vægopbygning af PVC
• Close-fit-system til kloak, dvs. minimale
gener for trafikken
• Dimensioner fra DN 150 til DN 400
• Typer: SN4 og SN8
• Miljørigtig løsning: ingen kemiske
stoffer eller lugtgener
• Optimalt arbejdsmiljø
• Hurtig og økonomisk installation
• Lang levetid
• Kontrolordning for ledningsrenovering
• PVC kan genanvendes
www.rehau.dk
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VI ARBEJDER FOR OG MED
FN’S VERDENSMÅL FOR
BÆREDYGTIG UDVIKLING

Specifikt understøtter vi verdensmål 9 og 12 ved at genvinde
ressourcer i det omfang, det er
muligt, og arbejde målrettet for at
påvirke miljøet så lidt som muligt.
Vi udnytter effektivt vores maskinpark for at undgå unødig kørsel og
ventetid, ligesom tomgangskørsel
og unødig generatorbrug minimeres og erstattes med mindre forurenende teknologier.
Vi arbejder målrettet for at skabe langtidsholdbare løsninger for
vores kunder, som kan bidrage
med at løse deres udfordringer, fx
i forhold til overløb. Vi har blandt
andet et stort kendskab til de hydrauliske udfordringer og registrering af niveauer i bygværker.
Vi råder over totalstationer, og

enkelte operatører er uddannede
i at bruge disse. Det giver en hurtig måling, som kan bruges i hydrauliske udfordringer og hjælpe
med at udnyttelse bassinvolumen
og pumpestationer. Vi har også viden om, hvordan man kobler data
sammen med ledningsdatabaser
for at reducere overløb.
Vi understøtter verdensmål 9,
12 og 17 ved at have et tæt samarbejde med vores leverandører i
forhold til innovation og udvikling.
Vi har en agil og markedsorienteret tilgang, og låser os ikke fast
på én teknologi, men samarbejder med virksomheder, som tør
være innovative og udvikle sammen med os. I øjeblikket samarbejder vi med en producent, der

...meget mere end bare bremser !

Skjern Bremser A/S - seriøs samarbejdspartner
på tung transport i mere end 40 år.
Vi løser alle opgaver på lastvogne, påhængsvogne
samt tilhørende udstyr.

PROFESSIONEL VOGNFABRIK OG
LASTVOGNSVÆRKSTED
Industrivej 2 • 6900 Skjern • Tlf.: 97 35 03 44

www.skjern-bremser.dk
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sigter mod at fjerne olieproduktet
i PVCu og erstatte det med et biomasseprodukt såsom træ-, majsog sojafibre.
Vi arbejder målrettet med verdensmål 6 og 14, blandt andet
ved at anvende styrenfrie løsninger. Produkter som er fremstillet på fabrik inden installation er
bedre for både arbejdsmiljø og
omgivelser, da det skåner både
medarbejdere, beboere og nærmiljø for unødig kemi.
Vi forsøger hele tiden at flytte
grænser i forhold til, hvor effektivt, økonomisk og bæredygtigt
vi kan arbejde med både nye og
kendte værktøjer for at skabe de
bedste løsninger.

Arbejdsglæde
Vi skal være glade, når vi går på arbejde. Det
gælder for alle medarbejdere i VP Villy Poulsen,
uanset om de er projektledere, sekretærer eller
arbejder i marken. Hos VP Villy Poulsen er vi en
inkluderende arbejdsplads. Vi vil have dygtige
medarbejdere, som er dedikerede til deres job,
og som er klar til at skabe bæredygtige kvalitetsløsninger for kunder i hele landet.

Vi tror på, at mennesker vokser hele livet. Derfor
er det også vigtigt for os, at vi kan være med til at
udvikle vores medarbejdere og sikre både mental og fysisk sundhed. Derfor tilbyder vi løbende
kurser og specialiserende oplæring og afholder
firmaarrangementer, hvor virksomhedens medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne. Vi
ved, at alle mennesker er forskelige, og vi gør os
umage for, at alle kan udvikle sig hos os.

Fokusér på det
I er bedst til,
lad os om jeres
IT-løsning(er)

Skræddersyede IT-løsninger fra et ITfirma, der værdsætter dig som kunde.
Vi er til for kunden og ikke omvendt.
www.midtvest-it.dk

www.villypoulsen.dk

HØJ SIKKERHED
Vi vægter sikkerhed højt. Det er vigtigt for
os, at det både er trygt og sikkert at gå på
arbejde hos VP Villy Poulsen, og vi har derfor
et stort fokus på, at sikkerheden skal være
i orden. Alle vores medarbejdere uddannes
i at bruge sikkerhedsudstyr korrekt – hver
gang. Vi opdaterer løbende udstyret, så vi
altid er sikre på, at det er funktionsdygtigt.

Brandenburger Liner
is a specialist for
UV GRP liners
Doesn’t matter if pipe or manhole – we support
VP Villy Poulsen with great material!

Read more at: brandenburger-liner.com
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VP Villy Poulsen A/S
Holstebrovej 9
6900 Skjern

• 17551 • www.jsdanmark.dk

Tlf. 97 35 22 99
info@villypoulsen.dk

