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100 år med tradition for kvalitet
Brdr. Jensen VVS har siden 1920 været garant for godt
håndværk og pålidelighed. Derfor har vi også en lang
række loyale kunder, som vi hjælper på fast basis
– eksempelvis andre håndværkere, entreprenører,
boligforeninger og offentlige institutioner.

Historien gennem 100 år

Fra den spæde start frem til i dag har Brdr. Jensen VVS
i Lyngby altid stået for kvalitet, ordholdenhed og fair
behandling af vores kunder.
Vi ved alt, hvad der er værd at vide om gængse løsninger inden for VVS- og kloakbranchen, og vi holder os
løbende orienteret om markedets udvikling.

A/S brdr. Jensen VVS er et VVS-firma med 100 års erfaring med VVS- og blikkenslagerfaget.

1920

1955

C. Torp Jensen grundlagde sin
smedevirksomhed her på Hjortekærsvej 180, hvor firmaet har
ligget siden.

1970

Franz Schwab kom i lære og
blev udlært i 1959, og han førte
firmaet ind i det nye årtusinde
og arbejdede i firmaet til 2004.

Franz Schwab blev overmontør
i firmaet, efter han havde taget
eksamen som gas- og vandmester samme år.
Franz Schwab blev partner i
firmaet.

Det var sønnerne Aage og
Christian, der for alvor gjorde
virksomheden til en succes
med over 80 ansatte.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.

Alt i el-installationer
Firskovvej 25 A · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 87 87 66 · info@baltzer-el.dk

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

Alt i tidens belysning – LYSmesteren
Lyngby Hovedgade 49 A · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 87 06 07 · butik@baltzer-el.dk
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Målsætning
Vi ønsker fortsat at være det foretrukne VVS- og kloakfirma for de omkringliggende kommuner, private borgere, boligselskaber og virksomheder, som har behov
for både daglig service samt små og store entrepriseopgaver.

Primære arbejdsområder
•
•
•
•

VVS
Kloak
Blikarbejde
Hovedentrepriser

Det er fortsat vores mål at stå inde for vores arbejde og ikke gå på kompromis med kvaliteten. Vi kan
således tilbyde alle vores kunder en samlet løsning via
kompetente samarbejdspartnere.

1984
Franz Schwab overtog firmaet,
da ”brødrene” ikke længere
havde kræfterne.
Franz Schwab lagde grunden
til firmaets betydeligste kendetegn – et ord er et ord, og en
aftale, den holder man.

2016

2020

I maj blev Brdr. Jensen VVS købt
af Bo Nielsen, og vi udgør i dag
et kompetent VVS- og kloakfirma, hvor kunden møder en
bred ekspertise og en stabil
medarbejderstab.

Ejerkredsen udgøres i dag af
direktør Bo Nielsen, entrepriseleder Lennart Hamalainen og
kloakmester André Tvenstrup.

Jensen & Dam
MURERMESTER APS

Vi har haft fornøjelsen af
at arbejde tæt sammen
med Brdr. Jensen VVS i
mere end 45 år.

•
•
•
•

Badeværelser
Facaderenovering
Gulv- og vægfliser
Bygningsvedligeholdelse

•
•
•
•

Tlf.: 45 87 58 30
Mobil: 30 42 02 50
info@jensen-dam.dk
www.jensen-dam.dk

Lyngby Torv 16 • 2800 Kgs. Lyngby
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Vi udfører

Blikarbejde med øje
for detaljen
Uanset om din ejendom skal renoveres, eller om
du bygger nyt, kan vi hjælpe med facadearbejde og
tagarbejde. Tagrender og nedløb m.m. i specielle mål
udføres på eget værksted.

• Tagrender og nedløb
• Inddækning af kviste, flunker,
murkroner og skotrender m.m.
• Renovering og nyetablering af
natur- eller eternitskifer tage
• Skorstensinddækninger
• Reparation af stormskader

Vi udfører også skiffer-, kobber- og zinkarbejde, og vi
sætter en ære i altid at efterlade arbejdspladsen pænt
efter udført arbejde.

Danmark er velsignet med rigeligt og rent drikkevand
af meget høj kvalitet. Men det er afgørende, at det rene
vand ikke forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige og
forkerte installationer. Derfor stiller vandforsyningerne
krav til virksomheds- og bygningsejere om sikring mod
tilbagestrømning af vand fra bygningen til det offentlige
ledningsnet.
Sammen med Kemtech, som leverer korrosionsbestandige ventil- og systemløsninger til installationer indenfor
byggeri og industri, tilbyder vi at efterse bygningers vandinstallationer. Derved kan bygningsejere og ansvarligt
driftspersonale koncentrere sig om at gøre det, som
de er bedst til, og skal ikke bekymre sig over, om deres
installationer er lovlige eller ej.

www.kemtech.dk

Vores mantra er, at vi sammen ønsker at tilføre værdi for
kunder og samfund ved at sætte fokus på god vandhygiejne – fra producent til forbruger.

Kloakarbejde
En af vores kompetencer er kloakarbejde, herunder
renovering af kloak. Problemer med din kloak skal
afhjælpes så hurtigt og effektivt som muligt, og det er
vi eksperter i hos Brdr. Jensen.
Vi udfører alt inden for kloakarbejde. Hele vores
kloak-team har flere års erfaring med kloakopgaver.
Vi kan med garanti klare din opgave til din fulde tilfredshed.

Grundigt kloakarbejde med det rette udstyr
Hos Brdr. Jensen har vi alt det seneste udstyr til kloakarbejde. Derfor kan du regne med, at vi hurtigt og
effektivt kan løse din opgave.
I dag foretager vi også ’partlining’ – strømpeforing af
kloakrør m.m.

Typiske kloakopgaver
•
•
•
•
•
•
•
•

KloakManden.dk

Renovering af kloak
TV-inspektion af kloak
Omfangsdræn
Pumpebrønde
Rensning af kloak
Partlining/strømpeforing
Faskiner/nedsivning
Udførsel og service af
højvandslukke

Døgnvagt 71 99 81 00

VI ER DIN EKSPERT, NÅR DET KOMMER TIL:

KLOAKSERVICE, SLAMSUGNING, TV-INSPEKTION OG
RENSNING AF STOPPEDE AFLØB
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Vi servicerer alle kunder
– store som små
Hos Brdr. Jensen VVS skelner vi ikke mellem store og
små kunder, ej heller store og små opgaver. Om det
er toilettet, der løber hos fru Nielsen, eller tagrenderne,
der skal udskiftes på rådhuset, yder vi altid samme
service og rådgivning.
Med vores dygtige montører, mange velindrettede
servicebiler og et velforsynet reservedelslager løses
alle tænkelige opgaver.

Eksempler på servicearbejde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviceeftersyn af varmeanlæg
Fjernvarme for boligforeninger
Reparation og udskiftning af sanitet
Service på fjernvarmeanlæg, gaskedler og varmepumper
Kedeludskiftninger
Varmepumper
Centralvarme/faldstammer/vandinstallationer
Badeværelser
Renovering
Energioptimering

Vi sætter en ære i at udføre arbejdet i høj kvalitet i tæt
samarbejde med vores kunder, så de får den løsning,
de har behov for og til en fornuftig pris.

Stor ekspertise med gaskedler, fjernvarmeanlæg
og varmepumper
Brdr. Jensen VVS udfører installation og service af
varmesystemer med fokus på driftsoptimering og
energieffektive centralvarmeanlæg.
Vi står altid klar til at hjælpe dig med vejledning og
gode råd om den mest miljørigtige og energieffektive
varmeløsning – og hjælper dig som kunde hele vejen
fra idé til færdig installation og efterfølgende service.
Der er store besparelser at hente ved valg af de rigtige varmeløsninger. Udskiftning af ældre installationer
eller udskiftning til en mere effektiv varmekilde er ofte
hurtigt tjent hjem.

Hvorfor service af din gaskedel eller dit fjernvarmeanlæg?
Eftersyn af gaskedel

Vedligeholdelsestjek af fjernvarmeanlæg

For at opnå den bedste energiøkonomi er det nødvendigt at servicere en naturgaskedel med jævne
mellemrum – selv når det er helt nyt.

Et vedligeholdelsestjek er en gennemgang af dit
varme- og varmtvandsanlæg. En gennemgang, som er
med til at sikre, at dit varme- og varmtvandsanlæg er
velfungerende.

De fleste naturgaskedler i danske boliger er i drift
mellem 1.500 og 3.000 timer på et år. Ved daglig drift
passerer store mængder forbrændingsluft gennem
kedlen, hvilket tilsmudser og slider på de mekaniske
dele. Hvis snavset ikke fjernes, og kedlen ikke justeres
og repareres, nedsættes virkningsgraden, og du får
derved mindre varme ud af din naturgas. Eventuelle
driftsproblemer tages i opløbet, inden de udvikler sig
til dyre reparationer.

Under besøget gennemgås og justeres varme- og
varmtvandsstyringen i dit fjernvarmeanlæg. Der renses snavssamlere, og montøren instruerer kunden,
hvor effektivt fjernvarmeanlægget er, og hvad han
evt. har justeret på, og hvad kunden selv skal holde
øje med.

Medarbejderne er som en stor familie
Hos Brdr. Jensen VVS er vi 30 faste medarbejdere
samt nogle tilknyttede samarbejdspartnere med
daglig gang i virksomheden.
Vi har et unikt sammenhold blandt vores medarbejdere, som både arbejder professionelt sammen, men
også i mange tilfælde har relationer uden for arbejdspladsen.

Her passer vi på hinanden – og hjælper hinanden, hvis
der opstår behov for det. Vi har faste årlige traditioner for arrangementer, hvor personalet mødes til til
hygge og socialt samvær.

Socialt ansvar
Vi påtager os et socialt ansvar og har gerne flere lærlinge ansat, lige såvel som vi støtter diverse indsamlinger og lokale idrætsklubber i området.

Danmarks største radiator-grossist
med 30.000 radiatorer på lager.
Radiatorland • Flemming O. Møller ApS • Mileparken 13 • 2740 Skovlunde
Tlf. 33 21 16 21 • Mail: info@radiatorland.dk • www.radiatorland.dk

Hjortekærsvej 180
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 45 87 80 88
info@bj-vvs.dk

14807 • www.jsdanmark.dk

www.brdrjensenvvs.dk

