Kort om Alfred Priess A/S

Råvattenstationer

Pumpstationer

Utförande av våra teknikhus

Alfred Priess A/S är ett traditionsrikt företag som etablerades 1921. Vi
sysselsätter i dag +150 medarbetare
i Vinderup, uppdelat på produktion,
försäljning, administration samt våra
utvecklings och tekniska avdelningar.

Våra råvattensöverbyggnder är
flexibla och lätta att underhålla.
Taket kan lätt lyftas av, så pumpar och rör lätt kan underhållas/
bytas ut. Invändigt är överbyggningen beklädd med en slät platta i t.ex. rostfritt stål för att optimera rengöring och underhåll.
Hos Alfred Priess bestämmer
du själv om du önskar en av våra
standardmodeller till dricksvatten eller om vi skall göra en
skräddarsydd lösning som är 100
% anpassad till ditt projekt.

Vi har stor erfarenhet med
pumpstationer till både stora
och små projekt. Våra pumphus
är moduluppbyggda och kan därför lätt anpassas till Ert behov.
Däribland t.ex. separat el & ventilsida. Vi kan bekläda pumpstationen utvändigt och invändigt i
olika material och färger, så Ni är
säkra på att Ni får ett pumphus
som täcker Ert behov. Dessutom
kan vi isolera alla våra pumpstationer och teknikhus i olika tjocklekar av isolering, så de anpassas
till Era önskemål och behov i det
klimat som dom skall stå i.

Alfred Priess A/S producerar teknikhus i vår
välkända moduluppbyggda aluzinkplattor, samt
vårt nya koncept som består av sandwich paneler. Gemensamt för bägge lösningar är att dom
kan skräddarsys till Ert behov och önskemål som
t.ex.

Alfred Priess är Danmarks ledande
leverantör av kundanpassade belysningsmaster, solcellmaster, transformationsstationer, teknikhus och
pumphus. Dessutom så har vi en stor
portfölj av standardprodukter på lager.
På detta sätt är vi säkra på att alltid ha
den rätta lösningen till ditt projekt oavsett storlek.
Vi har i mer än 30 år producerat och
levererat teknikhus till både stora och
små projekt och har idag moderna och
flexibla produktionsfaciliteter, som alltid säkerställer en god kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

SE MERA

•

Storlek och inrättning

•

Installation av el, ljus, ventilation, klimat
osv.

•

Levereras komplett med fundament i stål
och betong.

•

Flexibla och varierande takkonstruktioner.

•

Flera olika låsnings alternativ som t.ex.
hänglås, Assa/Rukolås, elektronisk lås osv.

•

EDB golv, klinkers golv, linoleum, epoxi
behandling osv.

Material och produkter som har en väldokumenterad historik.
Hos Alfred Priess säkerställer vår moderna
målarkabin en snabb och effektiv ytbehandling
och målning av våra teknikhus. Du kan fritt välja
mellan alla färger i RAL skalan till ditt nästa teknikhus oavsett vilken storlek/typ hus du väljer.
Vår egen gjutnings hall säkerställer att vi levererar betongfundament med de urtag och rörgenomföringar som Ni väljer.

Våra teknikhus bygger på samma
moduluppbyggnads koncept som våra
kända transformationsstationer, som
sedan 1991 blivit såld i mer än 10.000
enheter. Tack vare våra moduluppbyggda teknikhus säkerställer vi idag en
både flexibel lösning, som är anpassad
till kundens behov samt en kort leveranstid.

Läs mer på www.priess.dk

