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PRO | GRUPPEN – vi står bag den
usynlige teknikpakke, der er afgørende
for en bygnings funktion og funktionalitet.

3 SPECIALER ER SMELTET SAMMEN
Jagten på den optimale klimaskærm, hvor energiudslippet er minimalt og indeklimaet skræddersyet
brugernes adfærd, har gjort ventilation, køling og
automatik til en central del af nybyggeriet i
Danmark – uanset bygningens brug og størrelse.
Hos PRO | GRUPPEN har vi samlet tre af branchens
mest erfarne og proaktive virksomheder under
samme paraply ud fra en ambition om at skabe innovative, gennemtestede og effektive løsninger
på tværs af de forskellige fagområder. Vi leverer
således en effektiv og bred vifte af muligheder inden for ventilation, køling og intelligent styring –
fra simple til de meget tekniske løsninger. Det kan
være som integreret leverandør, som totalleverandør af teknikentreprisen eller som leverandør
inden for et af vores tre kerneområder. Uanset opgaven, er vores fokus et godt indeklima, lavt energiforbrug, optimal drift og kvalitetscertificeret
service.

Vi har været i branchen i over 20 år og har et indgående kendskab til den ofte komplicerede opgave det er at skabe løsninger til forskellige
erhverv, hvorfor vores medarbejdere hører til
blandt branchens mest kyndige – lige fra ingeniøren, der laver udregningerne, til installatøren, der
ikke går, før det hele kører.
Hos PRO | GRUPPEN tror vi på langvarige relationer – både med vores kunder og med vores ansatte. Det ligger i vores kultur, og vi anser det som
sund fornuft, at vi går langt for at dygtiggøre vores
ansatte. De kvitterer med at blive hos os i lang tid.
Det giver vi videre til vores kunder i form af indgående kendskab til vores brancher og håndværksmæssig kunnen langt over standard.

TEKNISK VEDLIGEHOLD –
MERVÆRDI FOR DIG
Enkel kommunikation

Kvalificeret service

Energioptimering
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• Certificerede
medarbejdere
• Driftsikkerhed

• Besparelser
• Miljøansvarlig

Indeklima

• E
 ffektive medarbejdere
• Velvære på arbejdspladsen
• Produktsikkerhed

Dig som kunde

• Tryghed
• Fokus på
kerneforretning
• Fri for bekymringer

LAD OS PASSE OG VEDLIGEHOLDE
DIN INVESTERING
Det er vigtigt for de fleste af vores kunder at vedligeholde den investering, de har foretaget. Derfor
tilbyder vi en lang række serviceordninger inden
for alle tre fagområder, hvor vi eksempelvis udfører periodiske tjek på vores kunders systemer, så
de altid er 100 procent operative. Ved at være proaktive i vores servicekoncept opdager vi slid, fejl
og energispild, inden det opstår.
Herudover udfører vi naturligvis også alle lovpligtige eftersyn.

En serviceordning hos PRO | GRUPPEN:
• minimerer omkostninger omkring energi
• holder installationerne intakte
• giver driftssikkerhed
• forebygger slid på enkeltdele
• højner sikkerheden
Vi har tilkaldevagt og kan altid hjælpe, hvis der
opstår problemer.

PRO|VENTILATION

PRO | VENTILATION
I det optimale indeklima går frisk luft og varme op
i en højere enhed – her kan øjnene, der skal koncentrere sig, holde sig fugtige, og immunforsvaret
bliver ikke sat på prøve af skiftende træk og fuld
varme på radiatoren.
I vores afdeling med speciale i ventilation monterer og installerer vi alle former for ventilationsanlæg. Vi arbejder udelukkende med de nyeste
teknologier og går langt for, at vores kunder får de
helt rigtige løsninger, der sikrer dem en energirigtig og effektiv drift. Vores dygtige og kompetente medarbejdere går gerne med i den kreative
proces med slutkunden – også i totalentrepriser,
hvor vi med en innovativ tilgang og stærke
ingeniørkompetencer sikrer vores kunder topkvalitet hver gang.

Klik her for at besøge
PRO | VENTILATIONs hjemmeside

Klik her for at beøge
PRO | KØLETEKNIKs hjemmeside
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PRO | KØLETEKNIK
En af de største udfordringer, når man bygger tætte
og energirigtige bygninger, er at finde en energirigtig metode til at skille sig af med den overskudsvarme, der kommer i bygningen, når den er i brug.
I PRO | KØLETEKNIK er vi er specialiseret i klima-,
køle- og fryseanlæg af alle forskellige størrelser,
herunder komfortanlæg, køle- og fryserum og
køling af serverrum. Yderligere omfatter vores ekspertise varmepumper, proceskøleanlæg, varmegenvinding og frikøling.
Ud over installation tilbyder vi også rådgivning,
projektering, salg og service.
Vi er certificeret til at arbejde med alle kølemidler,
herunder Ammoniak, Propan, CO2 og diverse
HFC-gasser.

PRO | BYGNINGSAUTOMATIK
En CTS-løsning binder alle ender sammen og sikrer en effektiv, enkel styring og overvågning
af ventilation, lys, varme- og køleanlæg. Samtidig
sikrer en CTS-løsning en optimal og energirigtig
drift.
Udvikling og installation af de avancerede systemer hører til et af specialerne hos PRO | BYGNINGSAUTOMATIK – i både stor og lille skala.
Derudover udfører vi tekniske installationer i både
nybyggeri og eksisterende bygninger, og arbejder

PRO|BYGNINGSAUTOMATIK

med modernisering og udbygning af bestående
anlæg.
Vi har mange års erfaring med bygningstekniske
anlæg og en stor faglig kompetence inden for projektstyring, kvalitetssikring, opbygning af fælles
web-baserede SCADA-brugerflader, databaser og
netværk. PRO | BYGNINGSAUTOMATIK er autoriseret elinstallatør. Vi arbejder leverandøruafhængigt, og vores dygtige medarbejdere kan
arbejde med alle automatiksystemer.

Klik her for at besøge
PRO | BYGNINGSAUTOMATIKs hjemmeside
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PRO | GRUPPEN
H. J. Holst Vej 20 DK 2610 Rødovre
T: +45 36 36 09 09

Klik her og læs mere om
PRO | GRUPPEN
www.progruppen.dk
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Info@progruppen.dk

