
DIN RÅDGIVENDE PARTNER  
FOR ET BEDRE MILJØ



I GK Danmark har vi en ambition om at være din foretrukne 
totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer total-
tekniske løsninger til både nybyggeri og eksisterende byg-
geri og er med til – gennem innovative løsninger – at sikre 
et godt miljø og indeklima for alle. Vi vægter kvalitet og 
professionalisme, hvilket gør os til en troværdig og profes-
sionel samarbejdspartner for alle involverede i processen. 

GK Danmark er en af landets førende installationsvirksom-
heder inden for både entreprise og service – lige fra den 

første skitse over projektering og opbygning af komplicere-
de tekniske anlæg til udførelse af pålidelig service.

Vi er en professionel samarbejdspartner og en holdnings-
præget virksomhed med fokus på kvalitet, funktionalitet, 
design og totaløkonomi. Vores bygningstekniske løsninger 
er baseret på de nyeste teknologier til gavn for mennesker. 
Som kunde er du derfor sikret, at vi hele tiden er up to date 
og kan hjælpe dig med de nyeste og bedste løsninger.

DIN RÅDGIVENDE PARTNER  
FOR ET BEDRE MILJØ
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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.

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

Med GoZee-appen bliver brochuren levende

Lave priser på boring og skæring i beton 
Tlf. 91 91 90 91 · www.borespecialisten.dk

BORE SPECIALISTEN
Vi skær’ igennem
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BP Iso ApS Teknisk Isolering 

BP Iso ApS laver alle former for teknisk isolering 
af vvs- og ventilationsanlæg. 
Vi har mange års erfaring indenfor dette område. 
Når I har opgaver med teknisk isolering af vvs- og 
ventilationsanlæg, hører vi gerne fra jer. 
 
LAD OS GIVE JER DET HELT RIGTIGE 
TILBUD PÅ JERES PROJEKTER.

Tlf. 29 83 48 10 
bp@bpiso.dk · Bpiso.dk

FOKUS PÅ KVALITET, 
FUNKTIONALITET,  
DESIGN OG  
TOTALØKONOMI
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Johann Gutenbergs Vej 11-13  •  8200 Aarhus N 
+45 86 34 51 11  •  salg@airconteknik.dk

FOKUSOMRÅDER HOS CAMFIL
Høj luftkvalitet (IAQ) 
Renluftsløsninger
Best in class-produkter
Service
Bæredygtighed
ISO 16890 / Eurovent
Lokal tilstedeværelse

CLEAN A IR  SOLUT IONSwww.camfil.dk

Vores specialkompetencer er inden for ventilation, vvs, 
sprinkling, energi og køl, hvor vi kan tage ansvaret for hele 
processen fra design- og projekteringsfasen til installati-
ons- og driftsfasen. Vi arbejder med alle typer af entre-
priser – fra fag-, stor- og hovedentrepriser til strategiske 
samarbejder og OPS.

Alle kompetencer og specialer tilbydes som traditionelle 
håndværksfag og i kombinationer heraf i form af Totaltekni-
ske Entrepriser (TTE) og Totaltekniske Serviceydelser (TTS). 
Det inkluderer også renrums-teknologi, energi, indeklima 
og teknisk bygningsdrift m.v. For dig som kunde betyder 
det, at du ikke skal bekymre dig om eksempelvis at entrere 
med mange forskellige leverandører – vi har ekspertviden 
og hjælper dig i alle led i processen.

Vi er autoriseret inden for følgende: 
• VENT-ordningen
• El-installatør
• Vvs-installatør
• Kølefirma
• Sprinklerfirma

Autorisationerne sikrer, at du som kunde ved, at vi er be-
myndigede til at udføre arbejde inden for alle de forskellige 
kompetencer, vi har.

Når du skanner koden, kan du se en 
film om GK Danmark.

FØRENDE TOTALLEVERANDØR AF TEKNISKE  
ENTREPRISER OG SERVICES
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VI ER EN LANDSDÆKKENDE ORGANISATION MED  
KONTORER PLACERET STRATEGISK I HELE LANDET

Slagelse

Vallensbæk

Skive

Aarhus

Varde

Kolding

Odense

Holeby

Nakskov
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Fynsafdeling Industrivej 9 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 28 00
E-mail: info@danskpesvejsning.dk · www.danskpesvejsning.dk

Sjællandsafdeling Tjærebyvej 212 · 4030 Tune

Vi udfører:
Plastsvejsning  •  PE- og PP-rørsystemer  •  PE- og PP-brønde

Gasledninger og stik  •  Vandprojekter og renovering
Køleanlæg  •  Trykprøvning  •  PE-fittings og -rør

Specialist i teknisk isolering, passiv brand-
sikring samt isolering af hulmur og loft.

www.isocom.dk
Tlf: 2962 1971 • sb@isocom.dk
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Stenhuggervej 21
5230 Odense M
Telefon: 6619 0888

Ryttermarken 12A
5700 Svendborg
Telefon: 6222 2800
info@elteamfyn.dk

Arnold Nielsens Boulevard 68B
2650 Hvidovre
Telefon: 3314 7893
info@elteamkbh.dk

Bregningevej 39, Tåsinge
5700 Svendborg
Telefon: 6622 2800

www.elteamfyn.dk

Ventilation:
Vi råder over en fremragende stab af faguddannede 
ventilationsmontører. Vores opgaver ledes af kompetente 
ventilationsingeniører, der gennem stor erfaring og indsigt 
har ansvaret for gennemførelsen af disse. Produktion og 
montage er underlagt vores eget kvalitetsstyringssystem.

Vvs:
Altid i tæt samarbejde med kunden og til aftalt tid udfører 
vores veluddannede montører alle fagets installationer. 

Sprinkling:
Vi leverer tekniske løsninger inden for alt sprinklerarbejde. 
Vores ydelser omfatter projektering, myndighedsbehandling, 
installation og godkendelse gennem DBI/RMG af det færdi-
ge sprinkleranlæg.

Køling:
Vi er specialister i energirigtige køleløsninger og leverer pro-
fessionelle løsninger inden for klima- og køleanlæg.

Energi:
Det er vores ambition at levere tekniske løsninger med 
lavest muligt energiforbrug. Derfor er denne kompetence 
velintegreret i alle vores fag.

Vores løsninger:
• Totalteknisk Entreprise (TTE)
• Entreprise – enkelt fag
• Totalteknisk Service (TTS)
• Service – enkelt fag
• Energioptimering

VORES FAGOMRÅDER:
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I GK Danmark råder vi over en landsdækkende service-
afdeling, der leverer tekniske serviceydelser inden for vvs, 
sprinkling, ventilation, energi og køl.

Serviceafdelingen er en moderne og veludstyret organi-
sation, hvis fornemste opgave er at levere alle former for 
teknisk service til gavn for vores kunder. Vi tilbyder hel-
hedsrådgivning og er på forkant med teknologi og en lang 
række smarte løsninger, der bidrager til betydelige ener-
gi- og miljøgevinster kombineret med optimal komfort for 
bygningens brugere.

Tæt på vores kunder
Da vi er repræsenteret lokalt i hele Danmark, har vi fordelen 
ved et bredt supportapparat med teknisk ekspertise på 
højeste niveau. For dig som kunde betyder det, at vi er tæt 
på dig – vi er der, når du har brug for os. Og vi er tilgænge-
lige døgnet rundt alle årets dage.

Få en lang række fordele med en serviceaftale fra GK Dan-
mark. Du får blandt andet:
• Optimal drift af det tekniske anlæg
• Bedre effekt – bedre klima, temperatur og energiudnyt-

telse
• Lavere energiforbrug
• Længere levetid på dele og anlæg
• Forudsigelige omkostninger

Én og samme kontakt – hver gang
Med Totalteknisk Service (TTS) får du en serviceaftale på 
alle tekniske anlæg i din bygning. Du får tilknyttet en fast 
rådgiver, der kender de tekniske anlæg i din bygning ned 
til mindste detalje, og du er derved garanteret det samme 
høje serviceniveau på dine tekniske anlæg.

Få et bedre indeklima og lavere energiforbrug
Vi tilbyder professionel rådgivning om energioptimering 
inden for alle former for tekniske installationer. Med energi-
optimeringer opnår du bedre indeklima og lavere energifor-
brug. Løsninger kan være lige fra udskiftning af forældede 
og slidte komponenter til mere energieffektive, efterisole-
ring af installationer til optimering af indeklimaet, f.eks. med 
driftsovervågning.

Diamantboring udføres
Hos Fa. Herbst har vi tilsammen ca. 100 års 
erfaring med boring/skæring i beton.
Vi scanner også beton for at finde skjult armering.

Lynge Byvej 11
4180 Sorø

Tlf. 40 44 66 32 
faherbst@faherbst.dk

www.faherbst.dk

BLIV TRYG MED HURTIG  
OG KVALIFICERET SERVICE

Vil du vide mere om vores fordelagtige service-
aftaler, så kan du skanne koden og se en film 
fra vores serviceafdeling.
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DET ORIGINALE FRISKE PUST... 

KVM-Genvex A/S • Tlf.: +45 73 53 27 00 • salg@genvex.dk • www.genvex.dk

ECO 190  – ventilationsanlæg med kompakte indbygningsmål
• Passiv komfortkøling m/fuldautomatisk bypass 
• Temperaturgenvindingsgrad på op til 94 % 

Genvex var de første på mar- 
kedet for boligventilations- 
anlæg for over 40 år siden, og 
vi er stadig forrest i feltet, når 
det gælder udvikling og 
produktion af markedets 
stærkeste og mest holdbare 
ventilationsanlæg.

A

• Kun 24 cm høj og velegnet til nedsænket loft
• Overholder bygningsreglement 2020

BLIV TRYG MED HURTIG  
OG KVALIFICERET SERVICE

Kontakt vores  
serviceafdeling 
døgnet rundt – 
året rundt – på  
66 14 24 12
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66 13 15 10

Kamstrups nye fabrik – Kamstrup Water World – rummer 
produktion, lager og udviklingsfaciliteter for Kamstrups 
intelligente vandmålere. Den nye fabrik har ca. 6.600 m2 
produktion/lager samt 4.200 m2 administration.

GK Danmark har leveret og monteret ventilationsanlæg til 
blandt andet kontorlokaler, møderum, kantine, køkken og 

omklædningsfaciliteter. Desuden har vi leveret og monteret 
ventilations-/adsorptionsanlæg til produktionshal, lagerhal, 
værksted samt diverse testrum. I produktionshallen sørger 
16 befugtningsanlæg for at holde luftfugtigheden, og 22 
omrøringsventilatorer placeret under loftet trykker varmen 
ned ved behov. 

KAMSTRUP WATER WORLD 
En helt ny fabrik for vandmålere.
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TAVLER TIL BRANDBEKÆMPELSE
KB Tavler laver styretavler til forskellige formål, bl.a.:

• Sprinklertavler
• Bolig/trapperums-spr.tavler
• Fællestavler for 2 eller flere diesel
• Dieseltavler 

Ring gerne for mere information omkring, hvad vi tilbyder

Oslovej 46 · 5400 Bogense
Telefon: 23 33 61 34
kbtavler@outlook.dk 
www.kbtavler.dk

KB Tavler
• Flowtavler med test
• Flowmeldetavler
• Meldetavler
• Overvågningstavler

Projekt: 
Kamstrup Water World, Skanderborg

Areal: 
6.600 m2 produktion/lager
4.200 m2 administration

Hovedentreprenør: 
Daugaard Pedersen A/S

Bygherre: 
Kamstrup A/S

Arkitekt: 
Daugaard Pedersen A/S

Ingeniør: 
Ingeniørgruppen Syd

GK Entreprise:
Ventilation

Byggeperiode: 
2016-2017

Kontraktsum: 
Ca. kr. 11 mio.
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Nordkystens Teknik udfører mange former for målinger i hele 
Danmark. Her er et udpluk af det, vi kan, og som vi er gode til:

Ellehammersvej 4
3000 Helsingør 
Tlf. 48 40 20 80

info@nordkystensteknik.dk 
www.nordkystensteknik.dk

Vi er specialister i ventilation

Derudover tilbyder vi vejledning inden for ventilation og indeklima.
– og står til rådighed i hele landet.

• Luftmængdemåling 
 af ventilation
• Komfortmåling
• Lydmåling
• Trykmåling
• Lufthastighedsmåling

• Temperaturmåling
• Fugtighedsmåling
• CO2-måling
• Blower door
• Service
• Mindre montageopgaver

I den nye og inspirerende bydel i Aarhus, Ceres Byen, 
har vi udført og projekteret sprinklerinstallationer på en af 
Danmarks største parkeringskældre, som er fordelt på to 
etager og udgør et samlet areal på 42.000 m2. Oven på 
kælderen er der etableret uddannelsesinstitution, erhvervs-
bygninger samt boliger, hvor vi også har været involveret i 
tæt samarbejde med A. Enggaard A/S.

Sprinkleranlægget er udført som en kombination af tørre 
og våde sektioner og projekteret efter NFPA 13 samt DBI 
251/4001.

Arbejdet har været udført over en længere periode, med 
afleveringer etapevis (fem etaper i alt), hvilket har stillet sto-
re krav til idriftsættelse af de enkelte etaper, samtidig med 
at arbejdet er foregået på øvrige etaper af byggeriet.

CERES BYEN I AARHUS
I tæt samarbejde med A. Enggaard A/S har GK Danmark været involveret 
i opførelse af en af Danmarks største parkeringskældre samt omfattende 
erhvervs- og boligbyggeri.
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KW INDUSTRIMONTAGE

MAJGÅRDVEJ 2, 7840 HØJSLEV   |   TLF: 52241309   |   CVR: 34049947

Projekt: 
Boliger, erhverv og p-kælder i 
Ceres Byen

Areal: 
42.000 m2 fordelt på flere etaper

Bygherre: 
A. Enggaard A/S

Arkitekt: 
Arkitema Architects K/S

Ingeniør: 
NIRAS

GK Entrepriser: 
Sprinkler
Vvs
Ventilation

Byggeperiode: 
2014-2019

Kontraktsum: 
Ca. kr. 22 mio.
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D E D I C A T E D  T O  C L E A N  A I R

JKF Industri A/S
Tel: +45 98 58 12 11

info@jkf.dk · www.jkf.dk

• Filtre
• Ventilatorer
• Rør

 REN LUFT
TIL ALVERDENS
INDUSTRIER J.V. TAGDÆKNING

Fruelundsvej 18 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 54 32 · jv-tagdaekning@mail.dk

Nyt tag · renovering · Isolering 
Rør- & ventilationsinddækning 

Ovenlysvinduer · Drift og vedligehold

TRYG FORSIKRING

Som storentreprenør var det vores opgave at sikre et 
værdiskabende samarbejde med bygherren og udvikle og 
gennemføre projektet, så det kunne leve op til de i aftale-
grundlaget anførte samlede krav, behov og forventninger. 
Samarbejdet foregik, med stor succes, i en åben dialog 
– med ”åben bog” princip – hvor projektet løbende blev 
tilpasset bygherre og brugers behov. 

Projektet er blevet gennemført med samprojektering 
mellem arkitekt, rådgiver og GK Danmark. Formålet med 
en samprojekteringsfase er, at det udbudte projektmate-
riale afklares, optimeres og færdigprojekteres til brug for 
bygherrens endelige beslutning om projekt og tilpasset 
økonomi. 

Desuden er entreprenøren underlagt en skærpet forplig-
telse til at granske og forholde sig kritisk til det oprindelige 
udbudsmateriale, og herunder til at påpege uklarheder, 
mangel på entydighed og/eller relevante oplysninger og 
lignende.  

GK Danmark blev vurderet som vinder af sagen, som den 
økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver, efter flere dialog-
møder med bygherreteamet. 

Tildelingskriteriet er det bedste forhold mellem pris og kva-
litet. Forslagene blev bedømt på følgende underkriterier: 
Pris, organisation og samarbejde, samt tidsplan og forslag 
til afklaring og optimering.

GK Danmark har været storentreprenør på renovering og ombygning af bygningerne 
2, 3, 4, 5 og 6 på Klausdalsbrovej 601 i Ballerup. Det nye byggeri rummer både  
virksomheden Nets, der har fået domicil i de tidligere bygninger, og Tryg Forsikring.
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Alléen 6 · 7100 Vejle · Tlf.: 40 50 96 50 
ka@ka-ventilation.dk · www.ka-ventilation.dk

KA VENTILATION

KA VENTILATION
 – ventilationssystemer og lejemontører

Projekt:
Tryg Forsikring, Ballerup

Areal: 
Ca. 30.000 m2

Bygherre:
Ejendomsselskabet Circle A/S

Bygherrerådgiver og projektleder:
Emcon A/S

Byggeledelse:
Cubic Group ApS

Arkitekt:
Sweco Architects A/S og  
PLH Arkitekter A/S

Ingeniør og projekteringsleder:
SWECO Danmark A/S

GK Entrepriser:
Ventilation
Vvs
Sprinkler
Køling
El
Automatik / CTS
Adgangskontrol / sikring
Brandalarmeringsanlæg

Byggeperiode:
2018-2019

Kontraktsum:
Ca. kr. 50. mio. 
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Wounlund’s El-service
Baldersbækvej 27 • 2635 Ishøj
Den Bedste Kontakt Døgnet Rundt
• El-installationer
• Edb-installationer
• Tele-installationer
• TV-overvågning
• Automatik og Styringsanlæg
• CTS-anlæg

43 52 20 54
E-mail: w@wounlund.dk • www.wounlund.dk

Målet med Amager Bakke er at skabe stedet, hvor bevæ-
gelse møder bæredygtighed. Løsningen er blandt andet 
en tagflade, der danner en 86 m høj bakke, hvor byens 
borgere og tilrejsende får mulighed for at udøve bjerg- og 
idrætsaktiviteter såsom alpinski (året rundt), klatring, løb og 
vandring. Der vil yderligere blive etableret grønne områ-
der, der kan bruges til ophold, spadsereture, løb og andre 
bjergaktiviteter. Fra toppen af byparken vil besøgende 
kunne nyde den enestående udsigt over byen og Øresund. 
På sigt kan der arbejdes på at aktivere de omkringliggen-
de arealer, der i dag er ejet af By & Havn, så de også kan 
bruges til rekreative formål, f.eks. mountainbike.

De rekreative arealer og Amager Ressourcecenters be-
søgscenter vil kunne bruges af skoleklasser i den nye hel-
dagsskole som et sted, hvor elever og lærere kan arbejde 
med natur, teknik og idræt på en anderledes og inspireren-
de måde. Parken vil også kunne fungere som elitecenter 
for en række sportsgrene og være en samlende enhed for 
klubber, forbund og andre faglige partnere. 

GK Danmark leverer den totaltekniske løsning bestående 
af vvs, sprinkler, automatik og ventilation til administrati-
onsbygning og besøgscenter på Amager Ressourcecen-
ter. Administrationsbygningen er på 12 etager, og samlet 
består byggeriet af ca. 6.700 m2.

AMAGER RESSOURCECENTER 
Verdens mest moderne og miljørigtige energianlæg tegnet af Bjarke  
Ingels Group.
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Din professionelle samarbejds-
partner, når det gælder teknisk 
isolering i ind- og udland

Lupinvej 5, Bygn. 3 · 9500 Hobro · Tlf. 98 51 20 09 · info@unitech-isolering.dk · www.unitech-isolering.com

Projekt: 
Amager Bakke, København

Areal: 
6.700 m2

Hovedentreprenør: 
G.V.L. Entreprise A/S

Bygherre: 
I/S Amager Ressourcecenter

Arkitekt: 
BIG CPH

Ingeniør: 
MOE A/S

GK Entrepriser: 
Teknikentreprise 
Ventilation
Vvs
Sprinkler
Automatik

Byggeperiode: 
2015-2017

Kontraktsum: 
Ca. kr. 25 mio.

17



Sydmarken 48
2860 Søborg

Tlf.: 39 66 41 02

mb@mbautomatik.dk 
www.mbautomatik.dk

MB Automatik 
– CTS-systemer og automatik til Varme-, Ventilations- og Køleanlæg.

Har I brug for et erfarent og fleksibelt firma til at levere, renovere eller 
servicere jeres automatik eller CTS-systemer? Så kontakt MB Automatik. 

Vi er en løsningsorienteret virksomhed, og vores mål er at møde de 
behov og ønsker, jeres virksomhed har til CTS-systemerne. Vores dygtige 
medarbejdere er i stand til at renovere og servicere alle mærker og 
typer af CTS-systemer. 

Ønsker du at vide mere, så kontakt os gerne på tlf.: 39 66 41 02

I GK Danmark lægger vi stor vægt på at fremme en virk-
somhedskultur, der skaber et sikkert og godt arbejdsmiljø 
for medarbejderne, og som ikke fører til skader. Derfor har 
vi opsat et mål og nogle holdninger, som vi har ført ud i 
livet.

Mål:
Alle vores aktiviteter på byggepladserne og i egne lokaler 
skal kunne gennemføres uden skader på person, miljø eller 
materiel og være i overensstemmelse med projektets og/
eller arbejdspladsens specificerede arbejdsmiljøkrav samt 
opfylde offentlige love og forskrifter.

Holdninger:
• Gennem systematiske og planlagte tiltag skal man und-

gå fejl, sikre mennesker, miljø og materiel.

• Alle vores medarbejdere skal gennemgå fortløbende 
oplæring, samt være præget af en ’0-fejls-holdning’.

• Alle skal aktivt medvirke til samarbejde og tidlig pro-
blemløsning.

• Alle skal kende deres ansvar og opgaver – og efterleve 
dem.

Ansvar og overordnet fokus:
• Arbejdsmiljøet integreres i det daglige arbejde på alle 

niveauer.
• Arbejdsmiljøet inddrages i den strategiske udvikling af 

virksomheden på relevante områder. 
• Gennemføre årlige arbejdsmiljødrøftelser.

ARBEJDSMILJØPOLITIK
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Vores styringer, følere, alarmer mv. hjælper dig med at løse
din næste opgave nemt og brugervenligt.

Sikkerheds- og sundhedsmanual/ 
arbejdsmiljømanual:
• GK Danmark har til stadighed en opdateret sikkerheds- 

og sundhedsmanual, der findes på hver kontoradresse.
• Alle montører er udstyret med en personlig sikker-

hedsmanual, der beskriver relevante procedurer for 
at fremme medarbejdernes sikkerhed og sundhed og 
undgå ulykker.

• Sikre, at der udarbejdes plan for sikkerhed og sundhed 
på den enkelte byggeplads, og at der etableres den 
krævede organisation. 

• Alle kontrakter med underentreprenører understreger de-
res forpligtelse til at overholde arbejdsmiljølovgivningen.

Uddannelse:
Vi har kvalificeret og veluddannet arbejdskraft og sørger 
for, at alle medarbejdere løbende uddannes efter be-
hov. Eksempelvis skal alle sikkerhedsrepræsentanter og 
arbejdsledere have deltaget i lovpligtige arbejdsmiljøkurser, 
og alle montører skal have gennemgået kursus i brug af 
blandt andet lifte og stilladser. 

Sikkerhedsudstyr:
• Høj standard på personligt sikkerhedsudstyr.
• Alt materiel kontrolleres for defekter efter fastlagt ske-

ma, og der udarbejdes løbende en sikkerhedsattest.
• Alle montører er udstyret med relevant sikkerhedsudstyr.

Løbende opfølgning på arbejdsmiljøet:
• Kortlægning af arbejdsmiljøet (APV) og udarbejdelse af 

handlingsplaner pr. fagområde. 
• Opfølgning på fremdrift af arbejdsmiljøplaner.
• Sikkerhedsrunderinger af eget og underentreprenørs 

arbejde.
• Årlig oversigt over ulykker og sundhedsskader i virk-

somheden.
• Løbende registrering og undersøgelse på årsager til 

ulykker og sundhedsskader samt tilløb til ulykker.
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