ALFRED PRIESS A/S | HUSE + SKABE

TEKNIKSKABE
•
•
•
•

Til udendørs indkapsling af komponenter.
Leveres med løs frontlåge, aflåst med 8 mm trekant sikringslås.
Varmtgalvaniseret pladesokkel til nedgravning for montage af
kapslingen.
Males i RAL 7024 eller efter kundeønske.

RÅVANDSOVERBYGNING
•
•
•
•

Isoleret og forberedt for hængelås for sikring mod hærværk.
Kan afmonteres for service og optagning af stigerør og pumpe ved
indvendig adgang.
Det estimerede holdbarhed er 30-40 år.
Kan produceres efter kundespecifikke ønsker

PUMPEHUSE
•
•
•
•
•

Isoleret og forberedt for hængelås for sikring mod hærværk.
Kan kun afmonteres for service og optagning af stigerør og pumpe
ved indvendig adgang.
Døre på flere sider
Det estimerede holdbarhed er 30-40 år.
Kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

EL- OG VENTILHUSE
•
•
•
•
•

Isoleret og forberedt for hængelås for sikring mod hærværk.
Opdelt i 2 seperate rum for el- og ventiler
Minimal vedligeholdelse
Oplukkelige døre og aftageligt tag
Det estimerede holdbarhed er 30-40 år.

TEKNIKHUSE
•
•
•
•

Isoleret
Bygget af profilerede aluzink plader i modulspring
Minimal vedligeholdelse
Kundetilpassede løsninger

KOMPONENTSKABE
•
•
•
•

Opbygget på en ramme af firkantrør
Beklædt med profilerede alu zink plader
Forberedt for hængelås
Kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

EL- & MÅLERSKABE
•
•
•
•
•
•

Opbygget på en ramme af firkantrør
Beklædt med prfilerede altzink plader
Opdelt i 2 seperate rum for el-dele og elmåler
2 oplukkelige døre som kan aflåses og aftagelig tag
Minimal vedligeholdelse og holdbarhed på 30-40 år
Kan produceres efter kundespecifikke ønsker.
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ALFRED PRIESS A/S | PRIESS SHELTERS

PRIESS SHELTERS SADDELTAG
•
•
•
•
•

Mulighed for nøgleklar leverance indenfor flere brancher (spildevand, fjernvarme, bredbånd osv)
Mulighed for døre for forskellige opgaver eksempelvis branddøre,
ekstra lyddæmpede døre, døre med ruder osv.
Et super fleksibelt produkt, der kan laves efter kundernes ønsker
Langtidsholdbart produkt, der kræver et minimum af vedligeholdelse
Det samlede teknikhus leveres på en præfabrikeret betonflise, som
er forberedt med de udsparringer, der kræves for kabelføringer

PRIESS SHELTERS PYRAMIDETAG
•
•
•

Kundetilpassede løsninger
Langtidsholdbart produkt, der kræver et minimum af vedligeholdelse
Det samlede teknikhus leveres på en præfabrikeret betonflise, som
er forberedt med de udsparringer, der kræves for kabelføringer

PRIESS SHELTERS ENSIDIGT TAGHÆLDNING
•
•
•
•

Lille kompakt station til bl.a. Telecom
Isoleret
Minimal vedligeholdelse
Kundetilpassede løsninger

PRIESS SHELTERS VENTIL- OG ELSKAB
•
•
•
•

Isoleret og frostsikret
2 separate rum
Fremstillet i samme kvalitetselementer, som anvendes til vores
populære Shelters teknikhuse
Langtidsholdbart produkt, der kræver et minimum af vedligeholdelse

PRIESS SHELTERS VENTILSKAB ”WING”
•
•
•
•
•
•

Special udviklede ventilskab med vinger.
Gør det nemt at installere og udføre service i tørvejr.
2 separate rum.
Minimal vedligeholdes
Isoleret og frostsikret
Fremstillet i samme kvalitetselementer, som anvendes til vores
populære Shelters teknikhuse
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