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VI GIVER BYGNINGER LIV
Velkommen i Bravidas verden, hvor du er sikker på, at ting bliver ved med at
lyse, køle, varme, løbe, køre – kort sagt, at det bliver ved med at fungere.
Intet projekt er for stort eller for lille for de
hundredevis af dygtige teknikere, vi hver dag
sender ud i Danmark med Bravidas logo på
arbejdstøjet. Vi installerer og vedligeholder

hos alle typer erhvervskunder – fra service
på kontorets ventilation til byggeprojekter i
multimillionklassen.

SPECIALISTER I ENTREPRISERET

ADVOKATER
PASSIONERET EKSPERTISE

Fredens Torv 1 · 8000 Aarhus C · Tlf.: 72 17 00 22
info@fonixlaw.dk · www.fønix.dk
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Johnny Hey, adm. direktør, Bravida Danmark

Når Bravida i en årrække har leveret stabile,
voksende resultater, er årsagen klar: Vi er en
udviklingsorienteret virksomhed, der har
fokus både på medarbejdernes trivsel, gode
kunderelationer og en økonomisk stærk
forretning.
Det kan vi kun blive ved med at være, hvis vi
fortsætter med at tiltrække de dygtigste og mest
engagerede medarbejdere, og hvis vi fortsætter

med at være tro mod de høje standarder, vi har
sat for vores egen virksomhed.
Denne udgivelse er fuld af information til dig,
der drømmer om at blive en del af Bravidateamet, og til dig, der er på udkig efter en
teknisk samarbejdspartner, som kan varetage
alle typer af installationer og service på de
funktioner, der giver liv til virksomhedens
bygninger.

Hos Flethøj Advokater leverer vi værdiskabende og brugbar rådgivning for
vores klienter og samarbejdspartnere.
Vi er specialister i fast ejendom med
særligt fokus på bygge- og entrepriseret.

Energiporten 2 · 2450 København SV
Telefon: 28 18 48 00
tft@flethoj.dk · www.flethoj.dk
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Mere end 80 års erfaring giver sikkerhed for godt håndværk

HOVEDKONTOR: Munkebo 6597 4450
Aalborg · Aarhus · Fredericia
Esbjerg · Aabenraa · København · Kalundborg

Solvangsvej 11 · 4681 Herfølge · Tlf.: 56 27 41 30
info@hekl.dk · www.hekl.dk

www.persolit.dk
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VORES VISION
OG FORRETNINGSIDÉ
Bravida er bedst i Norden inden for bæredygtig
service og installation af de funktioner, som giver
bygninger liv. Vi er kundernes foretrukne valg og
branchens mest attraktive arbejdsgiver.
Bravida tilbyder tekniske totalløsninger gennem hele bygningens
liv – fra rådgivning og projektering til installation og service.
Bravida er en stor virksomhed med lokalt nærvær over hele
Norden. Vi møder kunderne på stedet og tager et langsigtet
ansvar for vores arbejde.
Bravidas medarbejdere er vores vigtigste ressource. Med fælles
værdier, arbejdsmetoder og værktøjer skaber vi i fællesskab en
bæredygtig og lønsom virksomhed for både os og vores kunder.
Vi kombinerer lokal tilstedeværelse med ressourcerne fra en stor
virksomhed.

Totalløsninger indenfor kloakservice
SLAMSUGNING/SPULING
KLOAKRENOVERING
ROTTEBEKÆMPELSE
70 2000 91

TV-INSPEKTION
STRØMPEFORING

kundeservice@abc-kloak.dk
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www.abc-kloak.dk
Bemandet døgnvagt ved telefonen

VORES VÆRDIER
Vores værdier definerer udbyttet af vores arbejde:
•

KOMPETENCE – Bravida har viden, vilje og evne. Vi sørger altid for, at
de rette kompetencer er til rådighed for hver opgave. Vi er et skridt foran,
fordi vores forskellige teknikområder samarbejder om at organisere vores
kompetencer til fordel for både kunden og os selv.

•

ENKELHED – Bravidas tilgang til opgaverne er ensartet og ukompliceret.
Vores løsninger er præget af enkelhed og ensartethed, fordi det giver en
mere smidig og effektiv opgaveløsning.

•

FORRETNINGSORIENTERET – Bravida tager tydeligt ansvar for økonomi
og lønsomhed. Hver medarbejder i alle afdelinger engagerer sig i at
værne om økonomien i alle faser af projektet. Det, som ikke er til kundens
fordel, er heller ikke i Bravidas interesse.

•

PÅLIDELIG – Bravida tager ansvar og er pålidelig. Vi møder vores
kunder positivt og professionelt, og vi holder, hvad vi lover. Vi har en
tydelig forretningsmæssig tilgang, som er baseret på pålidelighed og
korrekt opførsel.
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Medlem af

· SIG IKKE NEJ TIL ORDRE
· FÅ EN DYNAMISK ARBEJDSSTYRKE
· REKRUTTERING AF FAGPERSONALE TIL HÅNDVÆRKERBRANCHEN

Østre Fælled Vej 7 I 7800 Skive I +45 70 27 47 49 I kontakt@jtworks.dk

UDVIKLING
Når Bravida i dag er en af de største, mest
kompetente og pålidelige partnere til både
service og installation, er det bestemt ikke
bare et heldigt tilfælde.
Bravida indledte kort efter årtusindskiftet en målrettet vækst og
udvikling af virksomheden. I kraft af denne fremtidsrettede strategi
har Bravida gennem flere år fulgt en række positive kurver med større
omsætning, flere ansatte og en stabil indtjening.
Bravida er opstået via en sammenlægning af flere forskellige virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Finland – alle med omfattende
kompetencer inden for El, VVS, Ventilation og en række øvrige tekniske
områder.
Hos Bravida kan du få en flyvende start på din karriere eller
videreudvikle din erfaring og dine kompetencer.

JOB & KARRIERE
Bravida er en stor og bred virksomhed, hvor
mange medarbejdere har lang anciennitet.
Hos Bravida er det attraktivt at blive i mange år. Det ved vi, fordi mange
af vores medarbejdere har lang anciennitet og gerne vender tilbage til
os, hvis de har prøvet sig selv af i andre virksomheder. Det ser vi som et
stort kvalitetsstempel.
Derudover understreger vores medarbejderundersøgelse den positive
oplevelse, det er at være medarbejder i Bravida, hvor kompetence, dygtig ledelse og stor faglighed er nøgleordene.
I Bravida har du mulighed for at fordybe dig i et fag eller teknisk område, så du opnår specialviden. Som en naturlig del af Bravida og medarbejdernes udvikling tilbyder vi dig løbende efteruddannelse. Efteruddannelse kan også være inden for et andet teknisk område eller intern
uddannelse til andre funktioner, som f.eks. ledelse eller projektledelse.
Vi tror på vores medarbejdere. Derfor er internt avancement en hjertesag. Hvis du har evnen, viljen og lysten til at påtage dig et større ansvar
eller prøve dig selv af i en anden rolle, er mulighederne store i Bravida.
Ledige stillinger slås derfor altid op internt.
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HVORFOR ARBEJDE
HOS BRAVIDA?
Hos Bravida er vi glade for vores medarbejdere.
Og medarbejderne er glade for hinanden.
At være en del af Bravida-holdet har mange faglige og professionelle fordele. Vores medarbejdere deler dagligt viden ved at ”ringe til
en ven” og få fagligt input fra en kollega. De samles også i særlige
specialist-fora, hvor man diskuterer den seneste udvikling inden for
BIM, sprinkler, Fire & Security eller andet.
Hos Bravida er vi glade for vores medarbejdere og ser på det hele
menneske – herunder også balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Derfor inviterer vores lokale afdelinger hvert år medarbejderne på
et farverigt udbud af sociale arrangementer; f.eks. vinsmagning,
gokart, fisketure eller familieudflugt til Djurs Sommerland.

Sæt rengøringen i
– det gør vi !
Vi tilpasser os den enkelte kundes individuelle
ønsker og behov. Vi har over 20 års erfaring
med alle typer for rengøring og satser på
kvalitet og personlig betjening.
Kontakt os og hør, hvad vi kan gøre for dig.

Bredskifte Allé 17A · 8210 Aarhus V · Tlf.: 20 94 03 83 · focus@email.dk · www.focusrengoering.dk
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DIN UDVIKLING
BRAVIDASKOLEN
Bravida insisterer på, at både medarbejdere og ledere udvikler sig,
og vi mener, at den bedste udvikling ligger i det daglige arbejde.
Som supplement til den daglige læring har
vi skabt Bravidaskolen, der er vores fælles,
nordiske uddannelsesplatform. Her tilbyder vi
dig skræddersyede kurser, som tager udgangspunkt i både dine og Bravidas behov. På den
måde styrker vi dine kompetencer, samtidig
med at du bliver udviklet i dit job.

På nogle områder er kurserne skabt i et fælles,
nordisk Bravida-setup, som tager udgangspunkt i Bravidas processer og retningslinjer.
På andre områder bliver kurserne udviklet
lokalt af enten vores interne undervisere eller af
eksterne leverandører. Kurserne består typisk
af en blanding af gruppeundervisning, e-learning og selvstudie.

Vi styrker fællesskabet med
effektiv kommunikation
Med Ekko app er vigtige informationer og
kollegaer altid inden for rækkevidde.
Vi har mange års erfaring med
effektive kommunikationsløsninger til
virksomheder, der styrker samarbejdet.
Kontakt os for at prøve en gratis demo.
Udfyld formularen på vores hjemmeside,
eller ring på 71 74 72 10

12

Vi har stor viden og erfaring internt i virksomheden. Derfor er det Bravidas medarbejdere,
som underviser på mange af kurserne. Når
det er en fordel, anvender Bravidaskolen også
undervisere udefra.
Bravidaskolens varemærke garanterer, at der er
lagt vægt på kvalitetssikrede og overkommelige uddannelser. Vi tror på, at når vores medarbejdere udvikler sig, så vokser hele Bravida.

Jesper Bo Clausen, afdelingsleder

Hele Danmarks liftleverandør

VERSALIFT
DENMARK

Søndervang 3, 9640 Farsø
Tlf.: 9863 2433
salg@versalift.dk
www.versalift.dk
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SE VIDEO

SE VIDEO

Anders Bech, projektleder

TRAINEEPROGRAM
THE BRAVIDA WAY
Hos Bravida kan du som nyuddannet ingeniør og
installatør eller maskinmester få en flyvende start
på din karriere. I vores nordiske traineeprogram
BraIngeniør får du mulighed for at lære installationsfaget fra bunden – og måske grundlægge en
fremtid som en af Bravidas kommende ledere og
specialister.

Traineeprogrammet henvender sig til unge
ingeniører, installatører og maskinmestre med en
ægte interesse for teknik, processer og mennesker,
som ønsker at få en forståelse af branchen og
byggeprocessen. Vi søger nye trainees én gang om
året, og de fleste ansøgere er enten nyuddannede
eller har et par års erfaring i branchen.

• Kranstørrelse 78 - 165 tm, med og uden påhængsvogn
• Bæltekran 57 tm, godkendt til mandskabslift
• Salg og udlejning af container

Tonny Sørensen Kran Service

Bødkervej 4 • 6710 Esbjerg V • Tlf. 20 90 05 11 • post@tonnyskranservice.dk
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Programmet kører sideløbende med en ansættelse som projektassistent eller serviceassistent,
og det løber i et år, hvor du følger en individuelt tilrettelagt udviklingsplan. En del af planen
er et projektarbejde, som har til formål at udvikle et område inden for Bravidas forretning.
Forløbet består af fire uddannelsesmoduler i
Norden, foruden undervisning specifikt rettet
mod danske entrepriser. Der lærer du mere
om The Bravida Way, som er vores helt unikke

forretningsidé, og du arbejder med forretningssans og lederskab. Det er vigtigt, at du trives i
en forretningsdrevet kultur.
Som deltager i programmet møder du såvel
andre nyuddannede talenter som ledende personer i virksomheden, så du får rig mulighed
for at opbygge dit eget netværk hos os. For den
rigtige person er der efterfølgende store udviklingsmuligheder inden for Bravida.

Din svejsetekniske samarbejdspartner inden for:
• NDT-kontrol af ex. rørsvejsninger på køle- og fjernvarmeforsyninger
• 3. parts-rådgivning inden for vindenergi samt industri og procesanlæg
• Rådgivning samt udførsel af tanke og rørinspektioner, inden for olie- og gasindustrien

Find mere om os på www.cpi.nu • C&P Inspection A/S • Reskavej 6 • 4220 Korsør • Tlf. 70 26 09 01
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EKSEMPLER PÅ
KARRIEREVEJE

ARBEJDSMILJØKONSULENT

TILBUDSCHEF

BEREGNER

AFDELINGSLEDER

INDKØBER
PROJEKTLEDER
PROJEKT
ASSISTENT

INGENIØR
MASKINMESTER
INSTALLATØR

SERVICEASSISTENT
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SE VIDEO

SPECIALIST

VDC-MANAGER

BIMKOORDINATOR

LINJECHEF
REGIONSCHEF

AFDELINGSCHEF

PROJEKTSPOR
PROJEKTCHEF
PROJEKT
LEDER PÅ STORE
PROJEKTER

SERVICECHEF
SERVICELEDER
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SERVICESPOR

ARBEJDSMILJØ
& SIKKERHED
Hos Bravida skal alle medarbejdere komme godt hjem fra
arbejde hver dag. Derfor arbejder vi systematisk med sundhed
og sikkerhed, og vi tager arbejdsmiljøet meget alvorligt.
Bravida har en nulvision for arbejdsulykker:
Vi tilstræber, at ingen medarbejder hos Bravida
skal rammes af fysisk eller psykisk sygdom på
grund af sit arbejde. Det betyder, at vi prioriterer ressourcer, systemer og hjælpemidler til
sundhedsfremmende og skadesforebyggende
arbejde.
Alle medarbejdere bliver uddannet i sikkerhed og arbejdsmiljø, og vi afholder løbende
arbejdsmiljø- og sikkerhedskampagner, hvor
hele organisationen lærer at sætte ekstra stor
fokus på en god og sikker arbejdsdag. Bl.a. har
vi en årligt tilbagevendende arbejdsmiljøuge.
Vi, der arbejder hos Bravida, har et fælles ansvar for at bidrage til et behageligt og sikkert
arbejdsmiljø på alle Bravidas arbejdspladser.

BRAVIDA HAR FOKUS PÅ:
KOMPETENCER: Vi evaluerer
kompetencer inden for arbejdsmiljø og
sikkerhed, og vi uddanner vores ledere
og medarbejdere.
BALANCE: Vi ønsker, at vores
medarbejdere har en god balance
mellem arbejde og fritid.
INDDRAGELSE: Vi inddrager
medarbejderen i planlægning og
tilbagemelding om resultaterne af
arbejdsmiljø- og sikkerhedsarbejdet –
bl.a. via en app til rapportering af risici
og forslag til forbedringer.
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER:
Medarbejdere, der brænder ekstra
meget for området.

18

Celltech

Tlf.: 70 25 22 01
www.celltech.dk

– vi kan batterier

I mere end 30 år har passionen for at udvikle & forbedre batteriløsninger transformeret en lille lokal virksomhed til en
international operatør med afdelinger i Danmark, Sverige, Norge & Finland. Celltech har egen produktion i Kina samt
Sverige med leverancer globalt, vi er en del af ADDTECH AB.
•
•
•
•
•

Batterier for backup, alarm & Ups, serverrum m.m.
Egen produktion af batteripakker for flugtvejsbelysning.
Primær litiumbatterier for målerudstyr, alarmsensorer m.m.
Arbejdsbelysning, pandelygter samt håndlygter.
Udvikling & produktion samt godkendelser af kundespecifikke batteriløsninger fra idé til levering.

Idea

Definition

Design &
Development

Prototype

Verification &
Certification

Production
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Delivery

HVORFOR BENYTTE
BRAVIDA?
Bravida arbejder med alle de tekniske funktioner,
som giver bygninger og anlæg liv.
Vi er en landsdækkende teknikpartner med kompetencer, viden og
erfaring inden for alle områder.

DE TEKNISKE OMRÅDER,
HVOR BRAVIDA
TILBYDER SERVICE OG
INSTALLATION, ER:
•

El

Vores medarbejdere er efteruddannede og opdateret på den nyeste viden, og de har adgang til rådgivning hos mange kolleger og
specialister, når de tilrettelægger den bedst mulige service eller
installation hos kunden.

•

VVS

•

Ventilation

•

Fire & Security

•

Sprinkler

Bravida har altid fokus på din virksomheds behov og ønsker, når vi
løser en opgave. Hvis en metode eller et produkt ikke giver mening
for din forretning, er Bravida ikke interesseret i at benytte den.

•

Køl

•

Højspænding/baneteknik

•

Elevator

Som en af landets helt store teknikpartnere er Bravida også til
stede på markedet, når du ønsker at ændre eller udvide dine
installationer om 5 eller 10 år. Vi løser alle opgaver ud fra en
tanke om, at vi kan hjælpe med at vedligeholde anlæg og
installationer i mange år fremover.

•

Energioptimering

•

Teknisk ejendomsdrift

•

Fjernvarme

•

Bygningsautomatik/CTS

– en af verdens førende
leverandører af bilindretning
til servicebiler
Vi tilbyder en bred vifte af designede kits,
der er skræddersyet til hvert enkelt køretøj.
Midtager 28 · 2605 Brøndby
Tlf.: 70 25 21 60 · info@modul-system.dk

www.modul-system.com
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Morten Uttrup,
Head of Engineering,
Q8 Danmark

SE VIDEO

Diamantboring og -skæring
– Prøv de bedste!
Asfaltskæring
Diamanskæring
Wireskæring
Diamantboring

Aalborg Bilindretning

Vi løser altid
din opgave,
også når det
kræver en vis
kreativitet.

VÆRKSTED & SERVICECENTER

Guldalderen 32
2640 Hedehusene
4371 4304
mail@totaldiamanten.dk

Svendborgvej 11 . 9220 Aalborg Øst
Tlf. 40 87 52 47

www.thermoflex.dk

www.totaldiamanten.dk

21

www.samper.uk.com
Samper Installation Ltd has been developed over the past 20 years in both the Mechanical and Electrical
Engineering Industries, during which time we as a company have installed and maintained a vast number
of industrial, fully automated material handling systems across the world.
•
•
•
•
•
•

Conveyor Systems
Robots
Sortation Systems
Mini Load / High Bay Cranes
Auto Stores
Various other Industrial Machinery

We work with:

Contact us!
Phone: +44 1706 644499
Email: enquiries@samper.uk.com
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SERVICE
Bravida tilbyder alle typer teknisk service, drift og vedligeholdelse.
Vores faglige ekspertise omfatter alle tekniske discipliner, og vi går
i tæt samarbejde med vores kunder om at sammensætte og levere
præcis den service, som er påkrævet.
Vi leverer ydelser enkeltvis eller som en komplet
driftsaftale helt efter kundens behov.
Vores teknikere og serviceledere har et højt niveau
af professionel viden om hvert enkelt teknisk
specialområde. Deres kompetencer og erfaring
sikrer, at vi kan tilbyde langsigtede løsninger til
alle kunder, såvel når det gælder den konkrete
projektinvestering, som når det gælder fremtidig
drift og vedligeholdelse gennem serviceaftaler.

En serviceaftale forenkler hverdagen, og med
eftersyn og vedligehold på regelmæssig basis kan
Bravida hjælpe med at forlænge levetiden, sænke
de løbende driftsomkostninger og samtidig øge
driftssikkerheden af dine installationer og anlæg.
Bravida tilbyder landsdækkende serviceaftaler,
hvor de lokale servicecentre håndterer den udførende del – men hvor vi har samlet koordineringen ét sted. Med aktiviteter i hele Danmark kan
vi hjælpe vores kunder med en samlet tilgang til
drift og vedligeholdelse af alle installationssteder
eller ejendomme.
Hver dag hjælper vi vores mange kunder med at
bidrage til et bæredygtigt samfund. Med Bravida
som servicepartner får din virksomhed hjælp til at
opfylde målsætningerne inden for flere af FN’s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling og energioptimering.
Bravida har en målsætning om at have de mest
tilfredse og loyale kunder, og vores kundetilfredshedsundersøgelser viser stor kundetilfredsstillelse. Her roser kunderne bl.a. vores fleksibilitet,
vores evne til at reagere hurtigt i nødsituationer
og vores forståelse for kundens behov.

Tage E. Nielsen A/S

Kranselskabet Bo Nielsen ApS
Tage: 21 46 73 01

Bo: 40 40 18 90

Ladbil
Kranbiler
Blokvognstransport til 175 tons
Specialtransporter

Mobilkraner
Kranbiler fra 15 tm op til 375 tm

Agerlandsvej 6 · 7400 Herning · Tlf.: 97 12 63 05

mail@tage-e-nielsen.dk · www.tage-e-nielsen.dk
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mail@kbn-kran.dk · www.kbn-kran.dk

GEBERIT SILENT-PRO
LYDDÆMPET STIKMUFFESYSTEM
www.geberit.dk/silentpro
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INSTALLATION
Bravida installerer og bygger alle typer tekniske funktioner i bygninger, anlæg og
infrastruktur. Vi tager ansvar for hele processen og kommer gerne med løsninger,
der er omkostningseffektive, driftssikre og gode for miljøet.
Intet projekt er for lille eller for stort. Vi installerer og
ombygger tekniske systemer i alle typer af bygninger og
anlæg.

nestrækning. Her deltager vi gerne i de tidlige faser og
kan tage totalansvar for samtlige installationer inden for
vores teknikområder.

Bravida varetager alle almindelige installationsopgaver –
uanset om det drejer sig om et enkelt teknikområde eller
en komplet løsning med flere typer af installationer. Det
kan eksempelvis være at tage ansvaret for rørtrækning,
sprinklere eller køling. En ny sikkerhedsløsning til kontoret. Nye elinstallationer eller ventilationsløsninger.

Bravida tager ansvar for hele installationsprocessen
inklusive koordineringen af montører og teknikere fra
forskellige fagområder. Vi er typisk det udførende led,
men i nogle tilfælde er vi også projekterende. Det gælder
særligt ventilation, køl, sprinkler og Fire & Security.

Vi er også engageret i store og komplekse installationsprojekter. Det kan være tekniske installationer i et nyt
supersygehus eller renovering af elnettet på en jernba-

Vores vigtigste teknologiområder inden for installation er
el, VVS, ventilation, Fire & Security, sprinkler, køl, fjernvarme og teknisk ejendomsdrift. Installationsområdet
står for cirka halvdelen af Bravidas totale omsætning.

Din partner

indenfor lysstyring og smart home
•
•
•
•

Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer – 230V, DALI, KNX, BMS
Niko Home Control – komplet smart home-system
Videodørtelefoner
Lysdæmpere og kontaktmateriel

www.niko.eu
Bravida_Danmark_185x155_December_2019.indd 1
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EL – GENNEMTÆNKTE
LØSNINGER ØGER
DRIFTSSIKKERHEDEN
Elektricitet er afgørende for, at vores moderne samfund kan fungere.
Samtidig bliver det stadig vigtigere at minimere elforbruget.
Bravida løser el-opgaver med både installation og service.
EL-INSTALLATIONER

INDEN FOR EL HJÆLPER
VI BLANDT ANDET MED:

Bravida installerer og servicerer alle typer af el-installationer –
store som små. Vi løser opgaven, uanset om det er i kontorer, boliger, hospitaler, industrianlæg eller store infrastrukturprojekter.
Vi installerer el-løsninger i såvel eksisterende bygninger som i
forbindelse med nye projekter og nybyggeri.
EL-SERVICE

Med Bravida som servicepartner kan du føle dig tryg og forvisset
om, at dine bygningers el-installationer er i god stand.
Vores regelmæssige kontrol og vedligeholdelse af dit udstyr
betyder, at behovet for reparation og renovering bliver markant
reduceret. På den måde kan du sænke dine samlede ejeromkostninger og øge driftssikkerheden.
Bravida kan hjælpe med at holde elforbruget nede ved at holde
øje med energiforbruget, foreslå besparelser og give tips til, hvordan bygningen bliver mere energieffektiv. Vi udfører service på
alle typer af el-anlæg.

•

El-installation

•

Belysning

•

Kraft

•

Højspænding

•

Telekommunikation,
data og fiber

•

Koblingsudstyr/nødstrøm

•

Termografering

•

Industriinstallationer

•

Styring og overvågning

•

Energioptimering

JTI Gulventreprise
– en veletableret virksomhed med mere end 25 års erfaring inden for
special gulve til erhverv og industri.
JTI er en seriøs samarbejdspartner der lægger vægt på kvalitet og
levering til tiden.

Storegade 15
6740 Bramming

Vi kan levere følgende typer gulvbelægning
• Epoxy
• Polyurethan
• Akryl
• Komfort

Tlf.: 75 17 32 48
www.jti-gulv.dk
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• Ucrete
• Polycrete
• Design
• Stentæppe

• Flydemørtel
• Betonslibning
• Injicering
• Color concrete

EL – BJERRINGBRO RENSNINGSANLÆG
BRAVIDA CASE

IZYLUM

A time saving, versatile and
high performance road and urban solution
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Bravida vandt el-entreprisen på den omfattende ombygning af Bjerringbro Rensningsanlæg.
Ombygningen omfattede flere nybyggerier
og splinternye maskiner og pumper. Bravida
varetog projektering og dimensionering helt fra
nul efter de nyeste lovstandarder.
”Man skal holde tungen lige i munden for at
lave det rigtigt og godt første gang. Det giver
en tilfreds kunde, og det giver en god forretning for Bravida.”
Projektleder Torben Møller havde ansvaret for
alle diagrammer, nøgleskemaer og komponenter. Opgaven omfattede både bygningsinstallation og meget maskininstallation med områdets
nyeste teknikker: PLC, fiber, svag- og stærkstrøm til maskiner og pumper.
”Teknikeren ude på stedet skal være utrolig
skarp på opgaven, så han kan skabe struktur og
de nødvendige tilretninger. Ellers kommer jeg

til at bruge alt for meget tid på kvalitetssikringen.”
Bjerringbro Rensningsanlæg var i brug under
hele opgaven. Det betød, at Bravida under hele
byggeperioden måtte være yderst påpasselige
for at undgå utilsigtede afbrydelser, samt at
omkoblinger til nyt maskinanlæg, via en grundig planlægning, skulle foregå både hurtigt,
effektivt og sikkert, således at ”nedetiden” i
anlæggets proces var minimal.
”Det er en fantastisk følelse, når man er startet
ud fra transformeren, har bygget alt op og til
sidst står og ser et færdigt produkt, hvor alt
spiller og fungerer efter planen.”
El-entreprisen havde en værdi af 1,9 mio.
kroner på det nye Bjerringbro Rensningsanlæg,
som stod klar til officiel indvielse i sommeren
2020.

PROFESSIONEL LED-BELYSNING OG STYRING

Find din nærmeste konsulent på www.inwave.dk eller ring på 6260 2060
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BRAVIDA CASE

EL – LEGOLAND HOTEL

Bravida stod for den omfattende tekniske entreprise i bygningen af et tematiseret slotshotel
ved siden af Legoland i Billund. Entreprisen
omfattede el, ventilation, VVS, solcelle og CTS
samt Fire & Security.
Slottet var en kopi af et tilsvarende hotel i
Tyskland. Det kan lyde enkelt, men den type
byggeri skaber store udfordringer pga. forskellen på byggereglementer i de to lande.
Projektleder Allan Vinding forklarer, at
Bravida måtte løse en lang række knaster, der
spredte sig som ringe i vandet – når der f.eks.

mangler 20-40 % fysisk plads til ventilationskanaler over lofterne, skal der udvikles en helt
ny ventilationsløsning med andre dimensioner,
som medfører behov for større teknikrum, der
heller ikke var taget højde for i det oprindelige
projekt.
”Selvfølgelig har bygherren en forventning til
os. Når Bravida har budt på så stort et projekt,
som hotellet ved Legoland er, så er vi også
mand for at få styr på de små detaljer, som
opstår i snitfladerne mellem de forskellige teknikområder. Det er en af årsagerne til, at man
vælger en samarbejdspartner som Bravida.”

• BYGGESTRØM
• BELYSNING
• SMÅ-EL

Produal A/S
Generatorvej 8H
2860 Søborg
Tlf.: 70 26 03 04

• VÆRKTØJ

NST leverer produkter til den
professionelle elektriker
Din sikre vej til gode priser

• BEFÆSTIGELSE
• KRYMPEFLEX

info@produal.dk
www.produal.dk

NST DK. A/S • Telefon 7020 4310
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Se alle vores produkter på www.nst-dk.dk

LEGOLAND HOTEL
Slotshotellet ved
Legoland indeholder
142 værelser med 710
sengepladser. Den tekniske
entreprisesum var 28 mio.
kroner. Hotellet åbnede for
gæster i foråret 2019.

Bravida havde løst størstedelen af problemerne,
før byggeriet overhovedet var startet. En vigtig
årsag til dette var, at man opbyggede mock-ups i
fuld størrelse af både værelser og gangarealer.
Her kunne teknikerne forudse udfordringerne og
skabe nye løsninger, så alle detaljer i byggeriet
kunne leve op til tematiseringen.
”Mock-ups tjener sig ind 10 gange, når det
handler om byggerier af en vis størrelse med
mange gentagelser. Problemet er løst på forhånd.
I stedet for at lave lappeløsninger, efter man har
bygget 142 værelser.”

En nøgle til opgavens succesfulde løsning var
Bravidas specialviden og -erfaring, som gjorde det
muligt at rådgive bygherren rettidigt om de mange
nødvendige justeringer i henhold til den stramme
danske byggelovgivning.
En anden nøgle til succes er, at Bravida kan sammensætte det helt rigtige team, som både har faglig
pondus og evne til resultatorienteret samarbejde.
”En VVS-mand kan også få øje på et el-problem, når
vi har sat det rigtige team af teknikere, som er gode
til at arbejde sammen. Det er fordelen ved at vælge,
at Bravida varetager hele den tekniske entreprise.”

INNOVATIVT FILTERSKAB MED
HEPA- & ULPA-FILTRE

EL-ENTREPRENØREN A/S

v/Jerry Tegner

CREO
beregningsprogram til renrumskonfigurationer. For
mere information,
kontakt Camfil!

Ny Holstedvej 16A · 4700 Næstved

Mobil: 30 92 33 50 · Tlf.: 70 20 33 26

CamCube AS - filterskab
med innovativt scanningssystem til integritetstests

www.camfil.dk

jt@el-entreprenoren.dk
CLEAN AIR SOLUTIONS
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”Jeg har været super
heldig at få en læreplads
hos Bravida Danmark.
Der har jeg prøvet en
masse ting...”
Victor Mads Lerbech Petersen,
elektrikerlærling

SE VIDEO

DANSK RENSE-TEKNIK

FÅ STYR PÅ DIN TILBUDSGIVNING

Duevej 20, 2600 Glostrup
Tlf. 43 96 38 38

MED ELBRANCHENS HURTIGSTE OG MEST
PÅLIDELIGE BEREGNINGSPROGRAMMER


Kalkia

PM Elberegning

Maglebæk Søpark 12
2660 Brøndby Strand
Tlf. 36 36 03 10
www.elberegn.dk
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Udsyring
Rør-rensning
Beholder-elektrolyse
Overfladebehandling
Syn/trykprøvning

Johnny Lylloff
Mobil-tlf. 40 13 54 60
E-mail: johnny.lylloff@gmail.com

Professionel
LED-belysning

til installatøren
Online webshop

10 års erfaring i branchen
Alle slags lyskilder til B2B

Teknisk rådgivning og dokumentation

Aktiv projektering af nye projekter
www.eco2light.dk

Dag til dag-levering

Tlf.: 70 70 15 55

nfa@eco2light.dk

Vi står altid parat til at vejlede og rådgive dig
til det helt rigtige tavlevalg.
Vores store knowhow og fleksibilitet gør, at vi
altid er i stand til at udvikle og producere
kundespecifikke tavler, præcis som du ønsker...
Vi har mere end 40 års erfaring inden for
Styretavler • Fordelingstavler • Gruppetavler

Vi er stolte over 20 års godt samarbejde...

Tlf.: 88 20 71 00 · info@elogic.dk

www.elogic.dk
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VVS – GENNEMTÆNKTE
LØSNINGER OG SIKKERT FLOW
Hvor meget vand og energi går mon til spilde hvert år? Hver dag støder
vi på dryppende vandhaner, uisolerede varmtvandsrør og gamle systemer,
der sluger energi. Det er helt unødvendigt, synes vi hos Bravida.

Mandskabsudleje

DSI ApS
Ravnsgårdsvej 61
7000 Fredericia

Vi har altid professionelle og dygtige
medarbejdere indenfor certifikatsvejsere,
smede, montagearbejdere, VVS’ere &
rørlæggere.

Tlf.: 26 29 01 66
Mail: ms@dsiaps.dk
CVR: 30 69 30 35

Ring eller skriv for et tilbud.
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Vi hjælper vores kunder med at spare på
vandet og forebygge alvorlige vandskader.
Vi udfører service på alle traditionelle VVS-
installationer samt automatik og pumper.
VVS-INSTALLATIONER

Bravida kan hjælpe med alle typer af VVS-
installationer, store som små. Det kan være
enkle VVS-installationer i for eksempel boliger
eller kontorer eller mere komplekse og
omfangsrige installationer til industrianlæg,
hospitaler eller offentlige bade.
For Bravida handler VVS om gennemtænkte
løsninger, der fungerer uden afbrydelser.
Vi hjælper også med at reducere vand- og
energiforbruget, når det er muligt – for
eksempel ved justering af varmeanlæg,
udskiftning til nye, energieffektive pumper
og udskiftning af termostater.

NEXT GENERATION
VALVE TECHNOLOGY
•
•
•
•
•

Ét system - én ventil
Kompakt full flow-design
Alle samlingsteknologier
Unik ventilidentifikation
Patenteret dansk design – produceret i Danmark

DN10-50 | PN16 | Pres, gevind eller omløber
Læs mere på www.broen.dk
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BP Iso ApS Teknisk Isolering
BP Iso ApS laver alle former for teknisk isolering
af vvs- og ventilationsanlæg.
Vi har mange års erfaring indenfor dette område.
Når I har opgaver med teknisk isolering af vvs- og
ventilationsanlæg, hører vi gerne fra jer.

Tlf. 29 83 48 10
bp@bpiso.dk · Bpiso.dk

LAD OS GIVE JER DET HELT RIGTIGE
TILBUD PÅ JERES PROJEKTER.
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VVS-SERVICE
Regelmæssig vedligeholdelse mindsker risikoen for ubehagelige overraskelser og hjælper
med at holde vand- og energiforbruget nede.
Bravida tilbyder alle former for VVS-service og
hjælper med reparation, når det er nødvendigt.
Bravida arbejder også med centraler til varmeog køleanlæg og hjælper dig, uanset om varmekilden er fjernvarme, jordvarme eller fossile
brændstoffer. Vi har også mange års erfaring
inden for gasarbejde.

INDEN FOR VVS
ARBEJDER VI MED:
•

Varme

•

Vand

•

Sanitet

•

Fjernvarme og fjernkøling

•

Sprinkler

•

Energisystemer

•

Varme- og kølecentraler

•

Gas

•

Certifikatsvejsning

•

Energioptimering

•

Industrirør til alle formål

•

Procesanlæg

•

Kraftvarmeværker

Virkelyst 70
7400 Herning
Tlf.: 97 11 77 00
post@skent.dk
HERNING - HOLSTEBRO - ESBJERG

WWW.SKENT.DK

Nedgravning · Nedpløjning · Styrbar boring · Jordfortrængning
Ramning af rør · Sliplining · Spuling og blæsning af kabler
Kloakarbejde · Stuksvejsning · Indmåling af kabler · Bentonit-injektion
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www.skent.dk

/

-

BRAVIDA CASE

VVS – AARHUS KOMMUNE
CO2-udledningen blev nedbragt markant på to århusianske skoler,
da Bravidas VVS-teknikere gennemførte en energioptimering af
varmeanlæg, som er tjent ind på højst seks år.
Aarhus har en målsætning om at nedsætte CO2-udledningen fra
sine kommunale bygninger, og Bravida skabte effektive løsninger
på to ældre skoler med optimering af varmeanlæg.
Der blev udskiftet ventiler og følere, og samtidig gav teknikernes
granskning og detektering anledning til udskiftning af et antal emner på anlæggene for at sikre en tilfredsstillende indregulering
og udnyttelse af varmen.
På den ene skole blev der beregnet en årlig besparelse på 82.000
kWh, som betyder, at energioptimeringen er tjent ind i løbet af seks
år. Den anden skole sparer 177.000 kWh om året, og investeringen
er tilbagebetalt på blot to et halvt år.

”Vi havde et rigtig godt samarbejde med

Bravida i dette projekt, hvor vi opnåede alle de
ønskede besparelser. Bravidas medarbejdere
var gode til at være en del af projektet fra start
til slut og har bl.a. formået at gennemføre
en meget professionel indregulering af
anlæggene.

”

Jan Hovgaard Kaiser, teamkoordinator
Energiledelse, Aarhus Kommune

Vi udfører alle former for:

Teknisk isolering
Industri-isolering
Granulat-isolering
En solid samarbejdspartner gennem 80 år
Kontakt os på tlf.: 86 41 02 01
40

Tlf.: 20 97 40 49

post@rosendalbrolaegning.dk
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BRAVIDA CASE

”Med Microbizz kan vi dokumentere
fuld sporbarhed og styre kvaliteten
vedr. alle materialer og værktøjer.”
“Derudover kan vi let og effektivt styre planlægningen af opgaver og installationer
samt kvaliteten i hele signalprojektet – i én og samme løsning. Vi har fået et unikt
overblik, som gør det lettere at håndtere så stort et projekt.”
Projektkoordinator hos Bravida Danmark, Nina Christiansen

Microbizz er en alt i én-løsning til digitalisering af opgavestyring, kvalitet, dokumentation
og meget mere. Løsningen tilgås via PC eller app (Android og iOS).
Se de spændende cases på microbizz.dk
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VVS – HOTEL ALSIK
Sønderborgs nye vartegn er konferencestedet Hotel Alsik, som
med sine 19 etager på 70 meter præsenterede en omfatttende entreprise for Bravidas teknikere. 190 værelser, tre restauranter samt
et spa- og wellnessområde i tre plan.
Sammenlagt næsten 30.000 m2, hvor Bravida stod for el, VVS,
sprinkler, køl og brandsikring.
Hotellets mange etager samt den innovative arkitektur med skæve
vinkler og skrå flader skabte et stort antal udfordringer for tekniske installationer som køl og VVS, der blev installeret etage for
etage, efterhånden som byggeriet skred frem.

PRODUKTIONSUDSTYR I
STÅL AF HØJ KVALITET
SteelXperts er en moderne, ordreproducerende
virksomhed, som arbejder inden for alle områder af
stålindustrien. Vi har kunder i ind- som udland.
Vores lokaler og værksted, som ligger i Holstebro,
har knap 50 ansatte, der alle hver især har gode
kompetencer inden for netop deres felt. Med mere
end 30 års erfaring er du garanteret den bedste kvalitet og service i et samarbejde med SteelXperts.

Nybo Høje 6 • 7500 Holstebro • Tlf.: 9742 8888
info@stxp.dk • www.steelxperts.dk
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Med grundig planlægning og stærk projektledelse bidrog Bravida
både til at løse sine egne opgaver og forhindre flaskehalse i samarbejdet med de øvrige entreprenører på byggepladsen.
Bravidas VVS’ere fik leveret badeværelserne i de fleste af hotellets
190 værelser som færdige moduler, der skulle monteres og tilsluttes. Spa- og wellnessområdet ligger i en tre etager høj bygning ved
siden af hotellets tårn.
I gennemsnit var 40 Bravida-medarbejdere i aktion på byggepladsen i de to år fra 2017, byggeriet pågik, og den tekniske entreprise
havde i alt en værdi på 48 mio. kroner.

Vi er levereringsdygtige
i alt procesventilation!
Skoler • Industri • Laboratorier
Metalindustri • Træindustri
Autoværksted • Plastindustri
Procesventilation

www.linaa-procesventilation.dk

•

info@linaa-procesventilation.dk
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•

Tlf. +45 27 20 74 50

MB Automatik

– CTS-systemer og automatik til Varme-, Ventilations- og Køleanlæg.
Har I brug for et erfarent og fleksibelt firma til at levere, renovere eller
servicere jeres automatik eller CTS-systemer? Så kontakt MB Automatik.
Vi er en løsningsorienteret virksomhed, og vores mål er at møde de
behov og ønsker, jeres virksomhed har til CTS-systemerne. Vores dygtige
medarbejdere er i stand til at renovere og servicere alle mærker og
typer af CTS-systemer.
Ønsker du at vide mere, så kontakt os gerne på tlf.: 39 66 41 02
45

Sydmarken 48
2860 Søborg
Tlf.: 39 66 41 02
mb@mbautomatik.dk

www.mbautomatik.dk

Falkevej 12-14, Balling · 7860 Spøttrup · Tlf.: 97 56 41 08
info@danvarme.dk · www.danvarme.dk
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VENTILATION –
GENNEMTÆNKTE
LØSNINGER FOR
GODT INDEKLIMA
De fleste af os er indenfor 90 % af tiden. Alligevel taler vi
næsten kun om den udendørs luft, vi indånder. Hos Bravida
ved vi, at med et indeklima i top arbejder vi bedre, bliver
mere effektive og trives bedre.
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Et servicesamarbejde med
Bravida sikrer, at ventilationssystemet bliver gennemgået og
justeret til optimal drift. Vi udfører
service på alle dele af ventilations- og klimaanlægget.
INSTALLATION AF VENTILATIONSANLÆG

Bravida installerer alle former for ventilations
løsninger. Vi udfører også skræddersyede
ventilationsløsninger til blandt andet hospitaler, sportshaller og indkøbscentre samt høj
teknologiske industrier.
Vi installerer også komfortventilation i
kontorer og butikker, og vi udfører kritiske
installationer, der sikrer, at det ikke bliver for
varmt i for eksempel datacentre.

Vi sikrer dit flow
Rør, ventiler og fittings til alle behov
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DIN LEVERANDØR I VENTILATION, VARME OG SOLCELLER

BUCCMA Energy ApS • Hørsøvej 3A, 8830 Tjele • Tlf.: +45 87 50 01 10
www.buccmaenergy.com • E-mail: info@buccmaenergy.com
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VENTILATIONSSERVICE

Ventilationsanlæg kræver service. Hvis dit
anlæg ikke serviceres og kontrolleres regelmæssigt, bliver det nemt til en energirøver. Bravida
tager sig af ventilationsanlæg i alle former
for bygninger og anlæg. Vi kan ofte forbedre
ventilationen med enkle midler og spare energi
samtidig. Desuden holder vi styr på alle dine
anlæg – og hvilken vedligeholdelse der er brug
for.

VORES VENTILATIONSLØSNINGER
OMFATTER:
•

Komfortventilation

•

Procesventilation

•

Styring og overvågning (CTS)

•

Idriftsættelse og obligatorisk
ventilationsservice

AHLSELL GØR DET LETTERE AT VÆRE PROFESSIONEL

Ahlsell Danmark ApS
Abildager 24
2605 Brøndby

43 24 17 17
ahlsellref@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk
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Specialister inden for komfortventilation, industriventilation samt varmegenvinding
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FREMTIDSSIKRE VENTILATIONSLØSNINGER
MED KOMPAKTAGGREGATER
• Kort leveringstid
• Fleksibilitet
• Servicevenlig

JS_122019_185x55_DK.indd 1
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• Lave driftsomkostninger
• Lavt lydniveau
• Nem installation

26-11-2019 11:21:45

INDEN FOR VENTILATIONSSERVICE
ARBEJDER VI BLANDT ANDET MED:
•

Kontrol af indsugningsriste,
filterstatus og filterudskiftning

•

Rengøring af ventilationssystemet

•

Kontrol af funktioner til styring
og regulering/overvågning samt
brandspjæld i ventilationssystemet

•

Kontrol af temperaturer og
ventiler på varmeflader

•

Energioptimering

•

Måling af hovedluftmængder

Bravida er medlem af VENT-ordningen
og autoriseret til VENT-serviceeftersyn.
Det er din sikkerhed for et velfungerende ventilationsanlæg, som sikrer et godt
indeklima med lavt energiforbrug.

5270 Odense N
Tlf.: 42585848
iso@rojsmose.dk
www.rojsmose.dk

•
•
•
•

Brandlukninger
Brandtætning
Industriisolering
Køleisolering

•
•
•
•

Kondensisolering
Lydisolering
Pladebeklædning
Pladeisolering

•
•
•
•

Teknisk isolering
Varmeisolering
Ventilationsisolering
VVS-isolering
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”Ud over besparelsen har projektet

opfyldt mine krav til kvalitet i udførelsen
med overholdelse af tidsplanen samt den
ønskede driftssikkerhed i installationen.
Bravida håndterede endvidere ansøgning
af et energitilskud.

”

Bygningsingeniør Rasmus Walter Jensen, FEAS

BRAVIDA CASE

VENTILATION – FEAS
Bravida har lang erfaring med store energibesparelser ved hjælp
af udskiftede ventilatorer, og Bravida havde i forvejen et langvarigt samarbejde med ejendomsselskabet FEAS, som arbejder
målrettet på at nedsætte sit energiforbrug.
Så det lå lige til højrebenet, at FEAS (Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S) bad Bravidas energikonsulent om at kigge
nærmere på to energianlæg i en bygning i Nobelparken, som
benyttes af Aarhus Universitet til undervisning.
Løsningen blev installering af to mindre spareventilatorer –
naturligvis efter grundige målinger og beregninger – som passede
præcist til dette eksisterende anlæg.
Den årlige besparelse kom til at ligge på 24.500 kWh. Da Bravida
samtidig hjalp med ansøgning og opnåelse af 7.500 kroner i
energitilskud, betød det, at FEAS har tjent de energioptimerede
ventilatorer ind på tre år og tre måneder.

Vi skaber et sundt INDEKLIMA, og du sparer PENGE
på varmeregningen!
Her hos KL Ventilation ApS sørger vi for den gode ventilation til både
private og erhverv. Vi har mange års erfaring og er bevidste om, hvad
den friske luft og hermed det sunde indeklima har af betydning. Derfor
benytter vi os kun af de bedste produkter.

Ventilation
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Sybergsvej 14 · 7000 Fredericia · Tlf.: 40 27 58 06
kl-ventilation@outlook.dk · www.klventilation.dk

JALOUSIRISTE

JALOUSISPJÆLD

TAGHÆTTER

Klimatek A/S

Fabriksvej 16, V. Lyby • 7800 Skive • Tlf. 97 53 63 22
info@klimatek.dk • www.klimatek.dk
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BRAVIDA CASE

VENTILATION PÅ SDU SUND
60 montører og 20 funktionærer fra Bravida er tilknyttet et af landets store
prestigebyggerier i Odense. I tilknytning til Nyt OUH – det nye universitetshospital – opfører Syddansk Universitet det nye Sundhedsfaglige
Fakultet (SDU SUND). Blandt flere opgaver varetager Bravida installation
af ventilation.
SDU SUND er et byggeri i tre etager, som sammenlagt rummer 50.000 m2,
og Bravida laver alle tekniske installationer på byggeriet.
Ud over ventilation betyder det, at også teknikere med speciale i VVS,
el, sprinkler, ABA og CTS er aktive på byggepladsen i Odense.
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ISO 9001-certificeret med 30 års erfaring inden
for ventilation, køl, varmepumper og montage

Søndergårdsvej 5 · 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 53 13 66 · lars@ljmontage.dk

Tingskovparken 82 • 8310 Tranbjerg J

www.ljmontage.dk

Tlf.: 60 43 77 35 • martin@hoffmann-raun.dk
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Derfor startede de forberedende aktiviteter allerede i 2019, selvom
opførelsen først var planlagt til at starte i starten af 2021. Nybyggeriet
omfatter SUNDs forsknings- og uddannelsesaktiviteter, herunder laboratorier, kontorer og undervisningslokaler samt Retsmedicinsk Institut og
faciliteter til dyrestalde.
Der er lagt op til en stor mængde samarbejde og tværfagligt miljø
mellem Nyt OUH og universitetet med optimal udnyttelse af arealer og
fællesfunktioner som f.eks. undervisningslokaler, laboratorier, auditorier
mv. Arbejdet kræver derfor et højt teknisk niveau og en høj digitaliseringsgrad hos Bravidas store antal teknikere på byggepladsen.

Løsninger til ventilation og udsugning
- hvor godt arbejdsmiljø, energieffektivitet og økonomi er i balance

Ren Luft - Ren Fornuft

HOVEDGADEN 86 • 8831 LØGSTRUP • Tlf.: 8664 2211 • E-mail: salg@geovent.dk
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FIRE & SECURITY
Hos Bravida Danmark er vi eksperter i alle former for
sikrings-, adgangskontrol- og brandbekæmpelsesanlæg.

k

Autoriseret forhandler af de største
brands inden for låse og sikring.
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w

w

w

d
a.

Brica Sikring A/S
er det eneste
sikringsselskab,
du har brug for

DS/EN ISO 9001:2015-Certificeret
Søren Frichs Vej 52 · 8230 Åbyhøj · Tlf.: 8741 9200
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•
•
•
•

Sikkerhedsdør
Adgangskontrol
Låsesystemer
Dørpumper & automatikker

Vi passer på mennesker
Hos Geopal er vi dedikerede til effektiv beskyttelse af et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi udvikler, producerer, sælger og servicerer professionelle gasalarmer til
detektering af stort set alle gasser og giftige dampe. I alt, hvad vi gør, tilstræber vi
uovertruffen pålidelighed, stabilitet og levetid – selv i barske miljøer.
Vores produkter er derfor kendetegnet ved stabilitet, effektivitet og enkelhed.

Tlf.: 45 67 06 00 · info@geopal.dk · www.geopal.dk
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Sikkerhedsløsninger skal være fleksible og
nemme at bruge, så de kan tilpasses hverdagen
i din virksomhed. Vores teknikere gennemgår
nøje dine behov for sikkerhedsløsninger
sammen med dig. Derefter projekterer vi
brand- og tyverialarmer, adgangssystemer og
overvågningsanlæg, så de passer til lige netop
din virksomhed.
Vi installerer både enkeltstående og avancerede, integrerede systemer, og vi arrangerer
kurser og instruktion i brugen af systemerne,
så medarbejderne er trygge og sikre ved at
anvende dem.

INDEN FOR FIRE & SECURITY
ARBEJDER VI MED:
•

Brandalarmsystemer

STOL PÅ SIKKERHEDEN

•

Integrerede sikkerhedssystemer

•

Tyverialarmsystemer

•

Adgangssystemer

•

TV-overvågning

•

Gasalarmer

•

Service og eftersyn

•

Building Management
Systems - PSIM

•

Automatisk talevarsling

Fejl og afbrydelser i sikkerhedssystemet kan
både medføre produktionstab og risiko for sikkerheden. Med en serviceaftale slipper du for
ubehagelige overraskelser. Med regelmæssig
service og vedligeholdelse kan du stole på, at
dit sikkerhedssystem har den nyeste software
og fungerer, når der er brug for det.

ALT I CONTAINERE
Isolerede, lager-, værksteds-,
kontorcontainere m.v.
Ombygninger til alle formål
- indhent tilbud.

Skolevej 34 • 4622 Havdrup
info@sydkystenssikring.dk

Aarhus • København

www.sydkystenssikring.dk

Tlf.: 70 23 46 00 • mail@campas.dk
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Danmarksgade 4 · 9293 Kongerslev
Telefon: 20 80 50 90
kontakt@brandlukning.dk
www.brandlukning.dk

Vi udfører teknisk isolering og lukker huller overalt – i hele Danmark
Teknisk isolering og passiv brandsikring, når det er bedst!
Intet er umuligt, men det umulige tager bare lidt længere tid

Sundhedssektoren

Kontor- og højhusbyggeri

Data centre

Bedst mulig brandbeskyttelse i
enhver bygningstype
¾ Effektivt og pålideligt brandslukningssystem
¾ Hurtig aktivering
¾ Op til 80% mindre vandforbrug
¾ Op til 70% hurtigere installation
¾ Vedligeholdelsesfrie højtrykspumper
¾ 95% energieffektive højtrykspumper SEM-SAFE®

beskytter
mennesker
og værdier

Hoteller

Uddannelsesinstitutioner

Kulturelle institutioner

i tilfælde af brand

Bil- og anden industri

Infrastruktur

Danfoss Fire Safety A/S udvikler bæredygtige højtryksvandtåge brandbeskyttelsessystemer, der
gør det muligt for os at ændre og forbedre sikkerheden i bygninger ved at tilføre smarte, effektive
og miljøvenlige løsninger for morgendagens bygninger.
Vi er blandt de førende i salg, udvikling, produktion og service / idriftsættelse af certificerede fast
installerede brandbeskyttelsessystemer, baseret på højtryksvandtågeteknologi under varemærket
SEM-SAFE®.
Danfoss Fire Safety A/S
Middelfartvej 9  DK-5000 Odense C

+45 7488 7800
firesafety@danfoss.com

 www.semsafe.danfoss.com

KØL
Bravida udfører design, installation, service og vedligeholdelse på alle
typer industrielle køle- og varmepumpeløsninger. Vores teknikere foretager
desuden lovpligtige eftersyn i henhold til de gældende regler.
Vi tilbyder installation af anlæg til traditionelle
kølemidler, men også CO2-, propan- og ammoniakanlæg. Vores teknikere hjælper efter behov med alle
faserne frem til det færdige anlæg.
Køleanlæg skal fungere uden afbrydelser, uanset
om det handler om fødevareopbevaring, skøjtebaner eller datacentre – og helst med så lavt energiforbrug som muligt. Når Bravida designer og
installerer dit kølesystem, bestræber vi os altid på
at minimere energiforbruget og miljøpåvirkningen.
SERVICE OG MODERNISERING AF KØLEANLÆG

Regelmæssig vedligeholdelse er den bedste måde
at bevare køleanlæggets driftssikkerhed på.
Vi udfører service på de fleste kølesystemer, uanset
fabrikat. Desuden kan vi påtage os ansvaret for
alarmfunktionerne i dit anlæg, og mange steder
kan vi tilbyde udkald 24/7.

De fleste køleanlæg kan effektiviseres – f.eks. ved at
udskifte kompressorer og justere fyldningsgraden i
systemet. Bravida hjælper også med at forbedre anlæggets driftsstrategi for at sænke energiforbruget.
For eksempel genererer kølesystemer altid varme.
Hvorfor ikke genbruge varmen og spare energi?
VARMEPUMPELØSNINGER

Bravida designer og installerer varmepumpe
løsninger tilpasset din eksisterende løsning og
med størst mulig besparelse. Du får en samarbejdspartner, der gennem hele processen supporterer
væsentlige aspekter fra forstudie og analyse af
energistrømme til økonomisk investering og rentabilitetsanalyse samt lovgivning og tilskudsmuligheder på området.

Mere end 30 års erfaring med
køl, frost, varme og energi inden for:
Salg og projektering
Optimering og rådgivning
Troubleshooting og miljørigtige løsninger
Din professionelle samarbejdspartner
Find os på www.mdenergi.dk eller kontakt Michael på 60 68 05 30.
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Fancoils

Komplet produktprogram
til køl & klima
2K er distributør af komponenter til køle- og klimaanlæg, som vi leverer
til hele Danmark. Vi sætter en ære i at give en god teknisk vejledning i de
produkter, der passer bedst til den specifikke opgave.

Pladevarmeveksler

Fancoils:

Lydsvage og med markedets nok bredeste program
til bl.a. hoteller og hospitaler.

Pladevarmeveksler:

Bredt program, med både fuldloddede og pakningsforsynede pladevarmevekslere.

Køleanlæg:
Køleanlæg

Generelt leveringsdygtig i HFC, HFO, R290, R717,
R744 & R1234ze – alle fra europæiske leverandører.

6363

www.2k.dk
29 883 884

BRAVIDA DESIGNER, INSTALLERER OG
VEDLIGEHOLDER ANLÆG INDEN FOR BRANCHERNE:
•

Industriel køling

•

Datacentre

•

Komfortkøling

•

Frysehuse

•

Skøjtehaller

•

Energioptimering

•

Serverrum

ZegoWater
Scandinavian Water Design

www.ZegoWater.dk
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YOUR HEATING &
COOLING SYSTEM
IS IN GOOD HANDS
WITH CORYHEX

SECURE YOUR INVESTMENT
IN HEATING & COOLING

INCREASE THE EFFICIENCY
OF YOUR SYSTEM

EXTEND THE LIFETIME
OF YOUR SYSTEM

Let experts at CORYHEX take care of
system maintenance
CORYHEX is trusted to deliver quality guaranteed service maintenance on large-scale systems in processing, district heating and
cooling, marine, food and pharmaceutical industries.

Contact us at www.coryhex.com or +45 7766 0000

www.coryhex.com

SPRINKLER
Et automatisk sprinklersystem står altid klar til at beskytte liv og ejendom –
døgnet rundt, året rundt. Når det fungerer efter hensigten, er sprinkleranlæg
fantastisk effektive. I næsten alle tilfælde er en brand under kontrol, før
brandvæsenet når frem.
Derfor har det afgørende betydning, at dit sprinklersystem er korrekt designet og installeret, samt at det er
tilfredsstillende vedligeholdt. Ellers opstår der blot en
falsk sikkerhed.

Vores teknikere justerer sprinkleranlæg til ny anvendelse af lokalerne, opdaterer dokumentation, uddanner anlægsansvarlige og varetager systematisk vedligehold
else og funktionsprøvning.

Bravida hjælper med alt inden for sprinkleranlæg –
hele vejen fra beslutningsgrundlaget for investering
og installation til efterfølgende service. Vores erfarne
konstruktører udvikler sprinklerløsninger, som både er
økonomiske og tilpasset behovene i din virksomhed.

Som reaktion på et stigende antal sprinkleranlæg i danske virksomheder har Bravida oprustet med dygtige
serviceteknikere på området. Lovgivningen kræver
årlige eftersyn, og få udbydere er certificerede til at
installere og servicere sprinkleranlæg i Danmark.

INDEN FOR SPRINKLER BIDRAGER VI MED:
•

Projektering og dokumentation

•

Total- og underentreprise

•

Om- og udbygning af eksisterende anlæg

•

Systematisk vedligeholdelse
og funktionsprøvning

•

Uddannelse af anlægsansvarlige

John Lindhardt Knudsen er leder af Bravidas jyske
sprinklerafdeling med medarbejdere i Aalborg, Aarhus
og Vejle. Han har ca. 30 års erfaring med sprinkler fra
stillinger som tekniker, serviceleder og afdelingsleder
i andre store installationsvirksomheder.

Dahlkamp Engineering Services
Projektering af ABA, AVA og ARS | Tegningsarbejde | Brandmandspaneler
Rumslukningsudstyr | Byggepladssikring | Brandtætningsmaterialer | ASP-renseanlæg
Dahlkamp Engineering Services
Middenwillenseweg 101
2805 KP Gouda | The Netherlands

dahlkamp-engineering.com | brandmandspanel.dk
+31 6 57 25 04 51
info@dahlkamp-engineering.com | info@brandmandspanel.dk
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BRAVIDA DANMARK HAR RUSTET
OP PÅ SPRINKLERMARKEDET

Som led i en målrettet vækststrategi på sprinklerog serviceområdet har Bravida Danmark styrket
en sprinklerafdeling i Jylland.
Vi har medarbejdere placeret i Vejle, Aarhus, Aalborg, Holstebro, Kolding og Esbjerg, og et team
på seks erfarne medarbejdere indgår i virksomhedens landsdækkende serviceaktiviteter på sprinklerområdet.
Bravida er allerede i dag en stærk spiller på
sprinklerområdet med høj faglighed og omfatten-

de opgaver på bl.a. supersygehuse, datacentre,
hoteller, storcentre og sportsarenaer. I forlængelse
af disse store installationsprojekter er opstået et
stigende behov for service på sprinklerinstallationer. Det er baggrunden for, at vi har styrket dette
område yderligere.
Både geografisk og fagligt er Bravida på sprinklerområdet en meget stærk enhed. Vores meget
erfarne medarbejdere indgår i et tæt professionelt
samarbejde på projekterings- og rådgiversiden
såvel som på installation og service.

Standard and special solutions to the global fire
protection industry for more than 60 years.
Vi er til at tale med – ring: +45 64 72 20 55 – eller
send os en e-mail: sales.dep@gwsprinkler.com
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HØJSPÆNDING/
INFRASTRUKTUR
Bravida er en af Danmarks førende installationsog servicevirksomheder inden for høj- og
mellemspænding. Vi tilbyder serviceydelser til
hele elnettet – fra forsyningskilden gennem
elnettet og frem til stikkontakten.
Vi har specialisterne, og vi har den nødvendige kapacitet til at udføre
alle former for høj- og mellemspændingsarbejde – fra luftledninger
til kabel- og stationsanlæg. Derfor kan vi disponere mere effektivt og
sikre, at vi afleverer helt færdige løsninger – til tiden!
Bravida er totalleverandør af konstruktion, opbygning, installation og
opfølgning inden for eldistribution til og fra elektriske installationer.
Alt fra transformerstationer og koblingsanlæg i industrien til høj
spændingsledninger til jernbaner, gadebelysning og vindkraft.
Vi løser enhver opgave – fra projektering til installation og efterfølgende service og vedligeholdelse. Vi udfører blandt andet installation af
elektriske anlæg og konstruktion af transformerstationer. Vi har stor
kompetence inden for højspændingsteknik – elektricitetsområdet med
spændinger over 1.000 volt.
Bravidas fagteknikere arbejder med potentielt farlige områder, som
stiller særlige krav til omhu og metodik – ikke alene inden for den
personlige sikkerhed, men også inden for den konkrete udførelse
af opgaverne.

STÆRKSTRØMSSERVICE
Bravida tilbyder også drift
og vedligeholdelse af
kraftstationer og elnet.
Inden for stærkstrøm bidrager vi med:
•

Installation af el-anlæg

•

Højspændingsledninger
til f.eks. jernbaner,
gadebelysning og vindkraft

•

Opførelse af transformerstationer

•

Drift og vedligeholdelse af
transformerstationer

Herlev Diamanten løser alle opgaver inden for diamantboring og diamantskæring. Ingen opgaver er for store eller for små til os, ved større opgaver
– ring og få en pris.

I

Diamantskæring

Med Diamantboring giver det en
pænere afslutning og dermed mindre
efterreparation.

Med Diamantskæring er præcisionen
i fokus. Skal der skæres ud til nye
åbninger som f.eks. en dør eller et
vindue, er denne løsning den bedste.

N
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Diamantboring

Håndværkervej 36 • 4000 Roskilde • Tlf.: 40 15 37 37
info@herlevdiamanten.dk • www.herlevdiamanten.dk
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Safety, Quality and Stability

Professionel lynbeskyttelse
og jordingssystemer

www.electricon.dk
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ITS-ANLÆG VED M40

– INFRASTRUKTUR OG HØJSPÆNDING
I forbindelse med udvidelsen af M40 over
Fyn mellem Blommenslyst og Aarup varetog
Bravida infrastruktur-entreprisen med ITS-anlægget (Intelligent Trafik System). Opgaven
var defineret som at sikre god overvågning af
motorvejen samt tælleanlæg i perioden med
vejarbejde. Bravida projekterede en trådløs løsning i forbindelse med flytningen af anlægget,
så man undgik at udlægge fiber.
”Fiberen måtte alligevel fjernes, når anlægget
skulle gøres permanent. Derfor var en løsning
med et trådløst netværk fordelt på 26 master
mere effektivt og billigere,” forklarer projekt
leder Daniel Magnussen.

ITS-anlægget er et godt eksempel på, hvad man
får med i pakken i et samarbejde med Bravida.
Bravida har igennem mange år haft et godt
samarbejde med Vejdirektoratet.
”Vi går ikke kun ind til en opgave med vores
teknikere. Vi gør meget ud af at bruge hele
vores projekterfaring på denne type opgave.
På den måde kan vi have et samarbejde med
de øvrige entreprenører og derfor også undgå
mange problematikker, før de opstår,” siger
Daniel Magnussen.
Ganske vist har Bravida kun en enkelt tekniker
på stedet, men hjemme på kontoret har projekt-

Speciale i tagpap & tagfolie

I Tagfirmaet Per Andersen brænder vi for veludført kvalitetsarbejde. Vores speciale er inden for tagpap og tagfolie
– og med mere end 40 års ekspertise inden for branchen
har vi grundlaget for at udføre den bedste tagløsning for
netop dig.

Minervavej 76 C · 8450 Hammel · Tlf.: 20 33 96 23 · pa@tagfirmaet-pa.dk · www.tagfirmaet-pa.dk
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lederne haft projektet på tegnebrættet i flere
måneder, før teknikeren satte sig i bilen. Derfor
er Bravida hele tiden et skridt foran.
”Ude på motorvejsprojektet styrer teknikerne
selv opgaverne. De ved, hvad de skal gøre,
og de løser udfordringer på egen hånd, når
de opstår. Det kan de, fordi de er nogle af de
dygtigste på infrastrukturområdet. De er med
på opgaven fra start til slut.”
Når anlægsarbejdet på M40 er afsluttet, skal
ITS-anlægget gøres permanent. Det er også

Bravidas opgave, og det har naturligvis været
tænkt ind i opgaven fra starten. Det betød bl.a.,
at Bravida kunne anbefale den rigtige løsning,
da der undervejs opstod problemer med Vejdirektoratets netværk.”
”Vi anbefaler altid den bedste og mest enkle
løsning for kunden. Men i dette tilfælde havde
vi allerede erfaringen fra første del af opgaven
og kunne derfor finde en måde at optimere
løsningen, så vi ikke ville få problemer med efterfølgende permanentliggørelse,” siger Daniel
Magnussen.

Trykluft og generatorer i højeste kvalitet
fra CompAir og JCB
Alle typer kompressorer: Skrue-, stempel-, lamel-, scroll-, oliesmurte, oliefrie,
støjsvage, højtryks-, mobile m.m.
Nu har vi også generatorer til kontinuerligt forbrug og nødstrøm fra 8-2750
kVA - altid lagerførende.

Ejby Industrivej 26 · 2600 Glostrup · T: 43 20 26 00· Helge Nielsens Allé 6C · 87 23 Løsning
info@granzow.dk · www.granzow.dk
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• Nyeste teknologi
• Fokus på miljø
• Energimålinger
• Læksøgning
• Døgnservice

TEKNISK EJENDOMSDRIFT
Moderne bygninger og anlæg har mange installationer, der skal fungere døgnet
rundt, alle årets dage. Temperaturen skal være behagelig, luften skal være frisk,
og strømmen skal fungere uden afbrydelser. Samtidig skal de forskellige tekniske
systemer helst fungere optimalt sammen og bruge så lidt energi som muligt.
Lyder det svært? Bravida kan hjælpe dig.
EN DRIFTSAFTALE FORENKLER
EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Bravida hjælper med den løbende tekniske
drift af alle former for bygninger og anlæg. Vi
sørger for, at alle systemerne fungerer optimalt
sammen, så du ikke udsættes for driftsforstyrrelser, og så du ved, at der kommer hjælp med
det samme, hvis der skulle opstå problemer,
eller noget går i stykker.
Vi arbejder med alle former for bygninger og
anlæg for kunder i alle størrelser. Gennem
vores kundecenter kan vi tilbyde enkel og
fleksibel håndtering af dine opgaver, uanset
om du har en lokal eller en landsdækkende
virksomhed.

VAGTHAVENDE

Tiden er kostbar, når det brænder på. På mange
af vores lokaliteter er Bravidas vagthavende
til rådighed hele ugen. Ved nødudkald sender
vi daglige rapporter, der fortæller, hvad vi har
gjort, hvor lang tid det har taget, og om der
kræves yderligere foranstaltninger. Vi kan også
tilbyde dagvagt, hvis dit sædvanlige personale
er ramt af sygdom eller er på uddannelse.

BRAVIDA HJÆLPER MED
HÅNDTERING OG SERVICE INDEN FOR:
•

Elektriske systemer

•

Stærkstrøms- og nødstrømssystemer

•

Styrings- og reguleringsanlæg

•

Køleanlæg

•

Ventilations- og varmeanlæg

•

Energioptimering

STRAKSLEVERING

- når du har allermest brug for det!
Det handler om dig og dine behov!

Du skal have dine varer hurtigst muligt – lige der, hvor du skal bruge
dem. Bestil på appen, ao.dk eller i vores kompetencecenter på tlf. 7028
0000, og få dem inden for ca. 1 time. Det bli'r ikke meget nemmere!
Læs mere på ao.dk/strakslevering
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INTERN VÆRDI MED EKSTERNE KRÆFTER
Hos Xterna arbejder vi ud fra at skabe
intern værdi i din virksomhed med eksterne kræfter, kvalifikationer og knowhow. Vi er til enhver tid leveringsdygtige
i kvalificeret arbejdskraft – altid med
mennesket i centrum, så både du som
kunde og vores medarbejdere er trygge
fra begyndelsen.

BEMANDING & REKRUTTERING

”Det er afgørende, at vi kan fastholde vores kunder, så
de oplever den store værdi, det har, når virksomhed og
bemanding matcher. Når vi har et langvarigt samarbejde,
kender vi hinanden så godt, at matchet mellem de ekstra
hænder og virksomheden sker hurtigere. Ét af vores succeskriterier er langvarige kunderelationer.”
Derek Madden, Xterna

Tlf.: 72 301 302
info@xterna.dk · www.xterna.dk

• Konstruktion
• Stanseværktøj
• Prototyper
• Tråd & Bladfjedre
• CNC-Drejning
• 3D-Fræsning
• Slibning
• Trådgnistning
• Smede- og Maskinarbejde
Malervej 9 • 2630 Tåstrup • Mobil: 29 90 96 19 • E-mail: cr@crtool.dk • www.crtool.dk

ENERGIOPTIMERING

Med energioptimering kan du med nemme
tiltag opnå store energibesparelser til gavn
for miljøet og økonomien. Investeringen
er oftest tjent ind på ganske få år.

Bravida hjælper dig altid hele vejen og sikrer
med efterfølgende service og overvågning, at
de opnåede besparelser fastholdes.
SÅDAN HJÆLPER VI DIG

Processen på næste side beskriver, hvordan vi
typisk gennemfører en energioptimeringsproces hos vores kunder. Behovet og indgangsvinklen er forskellig, og vi tilpasser løsningen
efter din virksomheds særlige behov.

Intet er for småt og intet er for stort

AIRHEAT A/S · Idom Kirkevej 1 · 7500 Holstebro · Tlf.: 9748 5300 · info@airheat.dk · www.airheat.dk
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ENERGISCREENING
Indsamling af data – vurdering af behov –
screening for besparelsespotentiale
PROJEKTPLAN
Energianalyse – løsningsvalg/energiberegning –
projektering – godkendelse til energitilskud
UDFØRELSE
Udførelse af projekt – etablering af energiovervågning –
idriftsættelse – dokumentation og instruktion af personale
FASTHOLDELSE AF BESPARELSE
Serviceaftale sikrer fastholdelse af besparelsen
– automatisk overvågning af energiforbrug

TILSKUD
Bravida analyserer
mulighederne for
tilskud og udarbejder
dokumentation
til ansøgning om
energitilskud.

Danmarks største radiator-grossist
med 30.000 radiatorer på lager.
Rediatorland annonce

Radiatorland • Flemming O. Møller ApS
Mileparken 13 • 2740 Skovlunde • Tlf. 33 21 16 21
info@radiatorland.dk • www.radiatorland.dk
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SAXLIFTE/SELVKØRENDE
TRAILERLIFTE - RULLESTILLADS
MINIGRAVER - MINILÆSSER
AFFUGTERE - VARMLUFTSOVNE
GLITTEMASKINER TIL BETON
DIAMANTBORING - SKÆRING I BETON
UDLEJNING AF ENTREPRENØRMATERIEL

materieludlejning

INDUSTRIVEJ 15 - 7700 THISTED

TE
PRIVA RV
E
ERHV

LEVERANDØR TIL BYGGE OG ANLÆG

DIAMANTBORING - SKÆRING I BETON - GULVSLIBNING

TLF. 97 92 68 00

Tlf.: 20 57 54 29
Vindumvej 69 St • 8850 Bjerringbro • n.sander.k@gmail.com

GRØN ENERGI
– INVESTERING MED HØJ FORRENTNING
Til dit energirammekrav
Til din grønne profil
Til at være delvis selvforsynende
Så kontakt os for en snak om solcelleløsninger.
Jackie · Mobil: 6013 0447 · jackie@danich.dk
Dan · Mobil: 31696890 · dan@danich.dk
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WE WORK. TO MAKE YOU WORK
Kirstinehøj 5 · 2770 Kastrup
Tlf.: 3250 5200
salg@bacher.com

www.bacher.com

Bacher producerer alle former for uniformer til bl.a. søens
folk, flyselskaber, vagtselskaber, taxaselskaber og bankbetjente. Vi er derudover specialister i at lave løsninger til din
virksomhed, når det handler om arbejdstøj, profilbeklædning, sikkerhedssko og personlige værnemidler. Kontakt os
for at få et forslag til din virksomhed.

ARKILUX DESIGN
LFR-BELYSNING

Godt design er ikke kun overfladisk –
bag dette gemmer sig funktionsgaranti
over mange år
Tigervej 23 | 4600 Køge | Tlf.: 5630 3020
info@arkiluxdesign.dk | www.arkiluxdesign.dk

Vi stiller op professionelt
Connection Vikar er din sikre løsning ved akutte
behov for vikariater på arbejdspladsen. Vi dækker
alle faggrupper – også din.
Tlf.: 70 26 35 36 · info@connectionvikar.dk · www.connectionvikar.dk

SØBERG MONTAGE

– en del af

heating solutions

Gastech-Energi tilbyder design,
konstruktion og optimering af
alle former for varmeanlæg.
Vi leverer nogle af markedets
bedste produkter i sin klasse,
som f.eks. CTC-varmepumper.

Vi udfører montagearbejde inden for de almindelige
former for ventilation. Lige fra den helt enkle udsugningsventilator til et lille værksted el. en emhætte til store,
komplekse genvindingsanlæg
Voldby Hovvej 9 • 8450 Hammel • Telefon: 21 45 19 68
eriksoeberg@gmail.com • www.soeberg-montage.dk

Tlf.: 70 10 15 50 · www.gastech.dk
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ELEVATOR
Bravida installerer og servicerer person- og godselevatorer over hele
landet. Siden 1994 har Bravida Danmark udført s ervice og lovpligtige
eftersyn – og fra 2000 har Bravida udført nyinstallation af elevatorer.
DET TILBYDER VI:

PROJEKTSTYRING

Vi har stor erfaring med projektstyring af
installationsopgaver, og ved elevatorinstallation har vi fokus på koordinering af skakt og
bygningsforhold, så din elevator passer på
montagetidspunktet.
UDDANNELSE

Der er skrappe krav til uddannelsen af servicemontører til elevatoreftersyn. Det betyder, at
alle servicemedarbejdere med mindre end 10
års erfaring skal have gennemgået en særlig
serviceuddannelse. Alle Bravida Danmarks elevatormontører er godkendt af Arbejdstilsynet
og har den påkrævede erfaring og uddannelse.

•

Rådgivning

•

Projektering

•

Installation

•

Service

SAMARBEJDE

Bravida Danmark projekterer og installerer
elevatorer fra Orona.
Bravida har et tæt samarbejde med prøvningsinstitutter og myndigheder. Det gælder ikke
mindst Arbejdstilsynet i forbindelse med afsluttende kontrol, enhedsverificering, typegodkendelser og lovpligtige faldprøver.
En serviceaftale med Bravida sikrer dig, at
lovgivningen altid overholdes, og at dit anlæg
kører optimalt i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.

Tegnecenter Olden
Vikar & Rekruttering

Tegning af: Sprinkler, Ventilation, VVS og El
AutoCAD, Revit, MagiCAD
Tegnecenter Olden · Præstøvej 111, 1. · 4700 Næstved · Telefon 40 34 78 90 · www.olden.dk
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Eksperter i skæring og boring i beton

Tlf.: 70 202 204  info@jysk-ds.dk  www.jysk-ds.dk

BRINK Teltudlejning

BRINK
Teltudlejning
Landsdækkende leverandør af lager- og eventtelte
www.brink-teltudlejning.dk

www.brink-teltudlejning.dk

brink@brink-teltudlejning.dk – Tlf. 86 95 02 77
brink@brink-teltudlejning.dk • Tlf:. 86 95 02 77

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning
Totalløsninger
Styrede boringer
Underføring
Pipebursting
Kloakrenovering
Cracking / Relining
Miljøboring
Plastsvejsning
Certifikatsvejsning
Rørleverance

STYREDE UNDERBORINGER
OVERALT – UNDERALT
Midtjylland: Tlf.: 86 88 41 55
Nordjylland: Tlf.: 97 98 28 55
Sjælland: Tlf.: 38 88 29 55

Holder byggeriet sammen
Nyholmsvej 11 • 8930 Randers NØ • Tlf.: 8791 5000 • mail@mefanordic.dk

www.mefanordic.dk
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BANETEKNIK
Bravida udfører el-arbejde såvel som mekanisk
arbejde for DSB og Banedanmark.
Vores banetekniske afdeling prioriterer løbende efteruddannelse af
personalet, så vi altid har de nødvendige kompetencer til at kunne
færdes på banen og udføre arbejde på sikrings- og signalanlæg.
Medarbejderne har blandt andet en baneteknisk uddannelse som
førere af arbejdskøretøjer. De er SR 1- og SR 2-arbejdsledere, sikringsteknikere, kørestrømsteknikere, elektrikere samt arbejdsmænd med
”Pas på på banen”.
SIKRINGSTEKNIK

Vi dækker alle områder inden for S-bane, fjernbane, Storebælt, Øresund samt lokalbanerne. Vores kompetencer omfatter blandt andet
relæbaserede og elektronisk baserede sikringsanlæg, sporombygning
samt ATC, HKT og fjernstyring.
KØRESTRØM

Vores veluddannede montører repræsenterer en samlet erfaring på
mellem 20 og 30 år. Vi råder blandt andet over syv arbejdskøretøjer
samt fem godsvogne.

www.saca.dk
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BANETEKNIK-AFDELINGEN
TILBYDER BLANDT ANDET:
•

Ændring af eksisterende
og midlertidige anlæg

•

BPU-områder

•

Jording

•

Broer/trapper

•

Perroner/tunneller

•

Specialopgaver

•

Overkørsler

•

Eftersyn

Holmetoften 12
2970 Hørsholm
Tlf.: 4576 5822

Transporter på jernbane
Udlejning af jernbanemateriel:
• Strækningslokomotiver
• Rangertraktorer
• Vogne
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Udlejning af personale:
• Lokomotivførere og rangister
• Førere af arbejdskøretøjer
• SR-arbejdsledere
Sikkerhedsledelse

BYGNINGSAUTOMATIK
Bravida udfører alt inden for bygningsautomatik, herunder CTS
(Central Tilstandskontrol og Styring), BMS (Building Management Systems)
og IBI-anlæg (Intelligente BygningsInstallationer).
Disse anlæg udgør en meget central del af styring og
overvågning af bygningers tekniske installationer. Der
er tale om gennemtænkte løsninger, som øger driftssikkerheden og optimerer energiforbruget.

udvidelser og nybyggeri. Samtidig kan vi også stå for
rådgivning og projektering. Dermed sikrer vi, at din
virksomhed får en færdig løsning, der lever op til krav
og ønsker – lige fra opstart af projektet til afleveringen.

Meningen med et CTS/BMS/IBI-anlæg er at lette tilgangen til de tekniske anlæg. Dermed kan man blandt
andet forbedre indeklimaet og reducere energiomkostningerne.

CTS-SERVICE

INSTALLATION AF CTS-ANLÆG

I mere end 20 år har Bravida udført og leveret CTS/
BMS/IBI-løsninger tilpasset bygningens eller anlæggets specifikke forhold. Vi udfører både renovering,

TRANSPORT

Med en serviceaftale kan du føle dig tryg, fordi vi
holder din bygnings CTS-installationer i god stand.
Vi kontrollerer og vedligeholder dit CTS-anlæg, så
behovet for reparation og renovering bliver reduceret.
Dermed kan du sænke dine samlede ejeromkostninger
og øge driftssikkerheden. Selvfølgelig kommer vi også
med gode råd til, hvordan bygningen kan blive mere
energieffektiv.

VI LØFTER DIN VIRKSOMHED

MINIKRANER

Kran og Transport
Minikraner
Køreplader
Vakuumåg
Skibscontainere
Løsning af Specialopgaver
Øster Trabjergvej 4, Borbjerg | 7500 Holstebro | M 2144 0555 | mb@mbtransport.dk | www.mbtransport.dk
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INDEN FOR CTS/BMS KAN
VI STYRE OG OVERVÅGE:
•

Ventilation

•

Varmeanlæg

•

Belysningsanlæg

•

Køleanlæg

•

Enkeltrumsstyringer

•

Solafskærmning

•

Komplette CTS-anlæg,
styring og overvågning

•

Projektering af alle former
for bygningsautomatik

•

Selvstændige KNX-anlæg

•

Måleropsamling og
energioptimering

•

Kundetilpasset servicering

•

Online hjælp

•

Gennemgang/udskiftning af
eksisterende CTS-anlæg

Vandhanen, der
kan det hele

Quooker.dk

INDEN FOR CTS/BMS HJÆLPER
VI BLANDT ANDET MED:

100 % kogende og afkølet
vand med blid brus

Vi bygger på service og kvalitet.
Din håndværker – når en aftale er en aftale!
Søndre Ryevej 2 • 4060 Kirke Såby • info@saabysnedkeri.dk
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FJERNVARME
Vi udfører arbejde både på fjern- og kraftvarmeværker,
forbrændingsanstalter og hos større boligselskaber.

Markedets mest effektive energistyring - ROI på 1- 4 år

Intelligent prognosebaseret energistyring
Fjernvarme - Gas - Varmepumper
Kontakt din Energirådgiver hos BRAVIDA
Læs mere på neogrid.dk
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INDEN FOR FJERNVARME
HJÆLPER VI BL.A. MED:
•

Fjernvarmerenovering og
-konvertering

•

Nye anlæg og udbygning

KOMPETENCER OG KAPACITET

Bravida har kompetencerne og kapaciteten
til at løse alle aspekter af komplekse opgaver
inden for fjernvarmeområdet.
Vi dækker hele forsyningskæden fra varmeforsyningen. Det vil sige, at vi udfører opgaver,
som omfatter alt fra jordledninger og andet

jord- og rørarbejde til pumpe og vekslerstationer, anlæg og færdiggørelse af opgaven hos
slutbruger.
Fordi alle aspekter af fjernvarmearbejde udføres inden for virksomheden, sikres en god og
hurtig koordination af arbejdet. Det giver den
bedst mulige løsning af opgaven for alle parter.

Præisolerede alupexrør
til fjernvarme
Præisolerede alupexrør fra Nordic Pipe fås i både hele
længder og som fleksibelt rørsystem i mange dimensioner.
Til både kolde og varme medier, dog primært
til fjernvarme.
Også velegnet til brugsvand og køling.
Få flere informationer på www.nordicpipe.dk
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www.nordicpipe.dk
Fynsvej 59 . DK-5500 Middelfar t
Tlf. +45 6441 6004
nordicpipe@nordicpipe.dk

BÆREDYGTIGHED
Hos Bravida har vi som målsætning at arbejde sammen med
vores kunder i mange år fremad. Derfor siger det sig selv, at
vi er optaget af at passe på vores fælles verden og værdier.
Vi vil være en ansvarlig og profitabel organisation, der er bæredygtig på lang sigt og ikke går
på kompromis med fremtiden. Bæredygtighed
er en del af Bravidas daglige aktiviteter. Hver
dag vedligeholder og installerer vi energieffektive tekniske løsninger på ejendomme
og industrielle faciliteter hos vores mere end
55.000 kunder.

Ud over de til enhver tid gældende krav og
regler i de lande, hvor vi opererer, bestræber
Bravida sig på at overholde internationale
retningslinjer for multinationale virksomheder,
menneskerettigheder, rettigheder på arbejdspladsen og Rio-deklarationen. Vores adfærds
kodeks og politikker er i kongruens med FN’s
Global Compact.

SIKKERHED, RESSOURCER OG ETIK

FN’s VERDENSMÅL

Bravida har sit primære fokus på tre bæredygtighedstematikker: Godt helbred og sikkerhed,
bæredygtig brug af ressourcer og god forretningsetik.

Med Bravida som servicepartner får din virksomhed hjælp til at opfylde målsætningerne
inden for FN’s verdensmål for en bæredygtig
udvikling.

Nedskæring · Miljøsanering · Diamantboring
Byggepladsetablering · Vognmandskørsel

Vi hjælper med at håndtere din jord. Dette inkluderer
prøveudtagning, transport & deponering af jord

Rådgivning inden for korrekt håndtering af miljøsanering

Østtoften 36 · 4040 Jyllinge · Tlf.: 2424 1296
info@kbj-miljo.dk · www.kbj-miljo.dk
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I FORHOLD TIL VORES VIRKSOMHED
HAR VI UDPEGET 4 AF DE 17 VERDENSMÅL
SOM DEM, VI HAR DEN STØRSTE
DAGLIGE MULIGHED FOR AT PÅVIRKE:

CSR

3. SUNDHED OG TRIVSEL
Løsninger til bedre indeklima,
øget komfort og bedre
arbejdsmiljø.

Ved siden af vores daglige forretning
har Bravida særlig interesse for to
løbende projekter, som arbejder med
at gøre hverdagen og fremtiden bedre
for udsatte grupper.

6. RENT VAND OG SANITET
Løsninger til effektivt
vandforbrug og store
vandbesparelser.

JULEMÆRKEFONDEN

Bravida Danmark er ErhvervsPartner med Julemærkefonden og støtter hvert år med et fast kontant beløb.
Derudover samler vi i november og december ind
til Julemærkefonden ved at købe årets julekort.

7. BÆREDYGTIG ENERGI
Løsninger til energioptimering,
energibesparelse og øget
andel af vedvarende energi.

WATERAID

11. BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND
Løsninger til at minimere
den negative miljøbelastning
pr. indbygger og nedbringe
luftforurening.

Bravida-koncernen er samarbejdspartner med organisationen WaterAid, som arbejder i nogle af verdens fattigste
samfund for at give mennesker adgang til rent vand
og sanitet, som er helt fundamentalt for alle samfunds
udvikling.

Hr Fræsning er et lille firma, som kører
på 8. år, og vi er ikke bange for nye
udfordringer!

Tlf.: 23 60 63 83
Næstved
mvn@mvn-entreprise.dk

Kører på store som små opgaver.

www.hrfraesning.dk
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PARK ALLÉ 373

2605 BRØNDBY
DANMARK

Tlf.: +45 4322 1100
www.bravida.dk
www.linkedin.com/company/bravida-danmark-a-s
www.facebook.com/bravidadanmark

· Concept: JS Media Tools A/S · 14620 · www.jsdanmark.dk

BRAVIDA DANMARK A/S

