
PROGRAM  
09:00 Vi byder velkommen og slår dørene op 
 Åbent hus starter og vi byder på kaffe og rundstykker.

10:00 – 10:45 AGRU
 Præsentation af seneste generations PE100-RC rørsystemer.
 AGRU PE100-RC er modstandsdygtigt overfor langsom  
 dannelse af revner og materialet installeres under særdeles 
 hårdere forhold end standard PE100. Endvidere er der store
 besparelser at hente på etableringen af rørsystemet og der 
 findes unikke fordele sammenlignet med et traditionelt PE100 
 rørsystem. Kom og bliv inspireret af de innovative løsninger.
 (Foredrag 1)

11:00 – 11:45 Saunders
 Præsentation af Saunders membranventiler. The science 
 inside – unikke fordele sammenlignet med kugleventiler,   
 herunder legionella sikring i brugsvandsinstallationer. Der 
 bliver mulighed for ”hands-on” dvs. montering og demon-
 tering af ventilerne i samarbejde med en tekniker fra 
 Saunders. 
 (Foredrag 2)

11:45 – 13:00 Grill, jazz og kolde drikke.

13:30 – 14:45 Thomas Rathsack, jægersoldat ”Råt for usødet” 
 Thomas Rathsack afliver i dette nye foredrag myten om 
 jægersoldaten som den perfekte supermand, der knuser 
 al modgang med en stålnæve og valser uskadt igennem
 tilværelsen. En jægersoldat er ikke immun over for nederlag 
 og nedture – og Thomas er ingen undtagelse.
 (Foredrag 3)
  
16:00 Dagen afsluttes

Åbent hus d. 31. maj

Grib de nyeste trends – foredrag, teknisk 
sparring og spændende fortællinger 
Åbent hus byder på 3 spændende foredrag. 
I vores showroom præsenterer vi sammen med en lang række 
af vores kompetente leverandører spændende produktnyheder. 
GPA’s teknikere, konsulenter og leverandører står hele dagen til 
rådighed for teknisk sparring og en snak. 

Ja tak, jeg/vi vil gerne deltage:

Firma

Person 1

e-mail

Person 2

e-mail

Person 3

e-mail

Begrænset antal pladser til foredragene, kun tilmeldte og først til mølle.

Foredrag 1  Foredrag 3  Bus fra Jylland

Foredrag 2  Ingen foredrag  

Tilmeld dig i dag på info@gpa.dk eller kontakt Dorthe Grunnet på 43 86 03 07
Vores kompetencedag er gratis, men tilmelding er bindende. 

Afhængigt af antal tilmeldte vil der blive arrangeret bustransport fra Jylland – mere information følger

En af Europas førende producenter af svejsemaskiner og værktøj.
Produktsortimentet omfatter alle former for svejsemaskiner og 
nødvendigt værktøj for at sikre en korrekt installation.

Leverandører der vil være repræsenteret på dagen

AGRU har 70 års erfaring med rådgivning og produktion af innovati-
ve systemløsninger og komponenter til industrien samt drikkevands- 
og spildevandsforsyning.
Produktsortimentet omfatter termoplast rørsystemer, ventilløsninger, 
svejsemaskiner, halvfabrikata og betonbeskyttelseslinere. 

Markedsledende producent af termoplast rørsystemer, ventilløs-
ninger og instrumentering.
Deres systemløsninger og tilhørende komponenter anvendes i 
tekniske installationer indenfor applikationsområderne Building 
Service og industri.

En af Skandinaviens førende leverandører af afløbssystemer  
og rottestop i plast og rustfrit stål.  
Sortimentet omfatter et bredt udvalg af gulvafløb, klosettilslut- 
ninger, vandlåse , vakuumventiler og rottestop.

Markedsledende producent af ventilløsninger i rødgods og  
messing til drikkevands- og HVAC installationer.  
Produktporteføljen omfatter kugleventiler og tilhørende armaturer 
samt statiske- og dynamiske strengreguleringsventiler.

En af Europas førende producenter af rustfri og galvaniseret press 
rørsystemer til bl.a. brugsvandsinstallationer, køling og sprinkler 
systemer. 
Sortimentet omfatter press rørsystemer, kugleventiler og presse-
værktøj.

Markedsledende producent af instrumentkoblinger, slanger og 
ventilløsninger i plast og metal. 
Sortimentet omfatter radialt demonterbare instrumentkoblinger og 
ventiler i syrefast stål, stål, messing, PA og PVDF. 

www.gpa.dk
GPA Flowsystem A/S 
 Paul Bergsøes Vej 8

2600 Glostrup
Tlf.: 43 86 03 00

info@gpa.dk

Markedsledende producent af membranventiler til Building  
Service og procesindustrien.
Produktporteføljen omfatter bl.a. membranventiler i rustfri,  
rødgods og galvaniseret udførsel.


