PRIESS SHELTERS

HUSET DER BESKYTTER TEKNISKE INSTALLATIONER

OVER HELE DANMARK
Med mere end 130 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i
Vinderup og salgskontorer i Fredericia og Aalborg har Alfred Priess
A/S et bredt fundament og et stærkt team, der altid udfører opgaverne professionelt og gerne i tæt samarbejde med kunden.
Der er fokus på design, godt håndværk og høj kvalitet - og altid til
aftalt tid. Det er vigtige parametre, som altid er udgangspunktet for
den måde vi samarbejder med vores kunder.
Alfred Priess A/S leverer Priess Shelters i hele Danmark og andre
lande i Europa. Vi tilbyder standardprodukter og kundetilpassede
løsninger som produceres på egen farbrik i Vinderup.
KUNDENS BEHOV I CENTRUM
Alle Priess Shelters designes og produceres i et tæt samarbejde
mellem vores eksperter og kunden. Konceptet sikrer, at vores
kunder altid får en skræddersyet kvalitetsløsning, som samtidig
garanterer lang levetid og minimal vedligeholdelse.

DESIGN
Priess Shelters består primært af standardkomponenter, som
kan variere i størrelse, materiale og design - og som kan
kombineres og samles ud fra kundens behov. Det gælder bl.a.:

Bredbånd
Knudepunkter for fiberinstallationer
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Fundament
Vægge og tag
Interiør
Tekniske installationer
Døre, porte og låger
Eksteriør

Alt udføres i vejr- og korrosionsbestandige materialer, som sam
tidigt isolerer godt og er brandsikre.

Telecom
GSM-, UMTS-, LTE-sites

PRIESS SHELTERS - EN SAMLET LØSNING
Hos Alfred Priess A/S har vi specialiseret os i at levere samlede
løsninger, hvor alle tekniske installationer bliver testet og
afprøvet inden et Priess Shelter forlader fabrikken. Vi kan levere
den komplette løsning on-site, hvor den kan monteres efter
princippet ” Plug & Play” og hvor alt kører optimalt inden nøglen
overdrages til kunden.

Forsyning
El-teknisk udstyr, pumpestation og
ventil/el-skab

KUNDEFORDELE
Server
Mobil serverrumsløsning

Bane/Rail
Signal- og teknisk udstyr
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100% dansk kvalitetsprodukt
Totaltekniske løsninger med minimal
vedligeholdelse
Kundetilpassede løsninger
Gennemtestet løsning
Ingen uforudsete udgifter
Know-how og erfaring
Hurtig respons
En kontaktperson
Færre entreprisegrænser
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