
in front



Alt dette gør vi med et fundament i et tæt 
samarbejde med arkitekter, bygherrer, ud-
viklere og hovedentreprenører for at udvik-
le unikke, omkostningseffektive og bære-
dygtige løsninger.

Med mere end 100 års erfaring er familie- 
ejede HSHansen Nordeuropas førende  
uafhængige facadeentreprenør.



HSHansen a/s er en del af HansenGroup 
med en stolt historie, der strækker sig 
mere end 100 år tilbage. 

Vi har et unikt internationalt netværk via 
HansenGroup og vi er den alufacadeentre-
prenør i Danmark med den bredeste lokal-
repræsentation, med projektorganisationer 
og produktioner i Esbjerg, Lem, Viborg, Aar-
hus og København.

Vi udfører opgaver i total-, hoved-, stor-, 
eller fagentrepriser i alle størrelser - fra et 
enkelt vindue til de største og mest kompli-
cerede facadeløsninger. 

Vi bygger på gode håndværksmæssige tra-
ditioner og kombinerer dem med moderne 
ledelsesprincipper, professionel projekte-
ringsledelse, kompetent produktions- og 
byggestyring og en højt kvalificeret medar-
bejderstab.

Alt dette gør vi med et fundament i et tæt 
samarbejde med arkitekter, bygherrer, ud-
viklere og hovedentreprenører for at udvik-
le unikke, omkostningseffektive og bære-
dygtige løsninger.

Vi har design, projektledelse og 
produktionsvirksomhed i Danmark, Sverige, 
Norge, Tyskland, Polen og Storbritannien.
Vi kan levere produkter og tjenester overalt 
i verden. 



Vores tilgang
Hos HSHansen arbejder vi med nybyg og 
renoveringsprojekter fra eksklusive vin-
duer og døre til boliger og boligforeninger, 
over facade- og indgangspartier til færdige 
facademoduler i større byggeprojekter.

Ved at anvende vores OneHansen-tilgang, 
som er et tæt samarbejde over landegræn-
ser mellem selskaberne i HansenGroup, 
betjener vi vores kunder med lokale relati-
oner og projektlevering understøttet af in-
ternationale standardleverancer eller spe-
cialdesignet konstruktion og fremstilling.

I over 100 år har HSHansen sat kundeople-
velsen i front.
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Produktion

HSHansen a/s har egen produk-
tion i Danmark og Polen, som 
sikrer konkurrencedygtige pro-
dukter.

Levering & Montage

Hos HSHansen tilbyder vi både 
rene leveringsopgaver af vin-
duer og døre samt levering og 
montage af større projekter

Service

Vi kan tilbyde eftersalgsservice 
for at give tryghed og hjælpe 
med at sikre, at vores produk-
ter fortsætter med at præstere 
godt i mange år. 

Salg & Rådgivning

Vores landsdækkende eksterne 
salgskonsulenter er vant til råd-
givning og konsulentopgaver af 
enhver art overalt i Danmark. 

Planlægning

Vi forstår vigtigheden af at sty-
re og planlægge hele projekt-     
forløbet og leveringsprocessen 
for vores kunder. 

Design

Vores designteams består af 
brancheførende designere og 
ingeniører, som sikrer kvaliteten 
i hvert enkelt projekt. 
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Produktsortiment
Vi arbejder indenfor 4 hovedsegmenter, 
hvor hvert segment er defineret af kundens 
behov for optimale facadeløsninger.

Vi tager afsæt i mere end 100 års erfaring 
i en dansk familiejet virksomhed fra 1909.

Segmenterne dækker over rene produktle-
verancer, facadeentrepriser og store kom-
plicerede byggeprojekter i alle højder - al-
tid med lokale sælgere og servicebiler til at 
sikre kundens positive lokale oplevelse fra 
start til slut.
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Vinduer & Døre

l Vinduer
l Facadedøre
l Terrassedøre
l Foldedøre
l Skydedøre

Facader | Ovenlys

l Glasfacader 
l Ovenlys/Tage
l Butiksfacader
l	Specialopgaver

Modulopbyggede facader

l	Præfabrikerede facader
l Arkitektonisk frihed
l  Forskellige materialer 
l	Timer flyttes fra bygge- 
      pladsen til kontrollerede  
      forhold
l Højeste kvalitet

Service

l Udskiftning og reparation af  
      butiksfacader
l Udskiftning og reparation af               
 butiksdøre og vinduer
l Glasudskiftning/glasarbejde
l Service og reparation af  
 vinduer og døranlæg
l Vedligehold og reparation af
 dørlukkere, låsetøj og beslag
l Øvrige service- og repara- 
 tionsarbejder



HansenMillennium®

HansenMillennium® tilbyder unikke løsninger med verdens smalleste profiler til enhver byg-
ningstype.
Med de smalle profiler opnås et maksimalt lys- og energiindfald. Systemet kombinerer klas-
sisk arkitektur med moderne egenskaber, og det minimalistiske udtryk med smalle rammer 
sikrer maksimal udnyttelse af dagslyset i bygningen.

Dette er vinduessystemet, alle forelsker sig i ved første øjekast!
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HansenFasad
HansenFasad er et komplet glasfacade system med mange anvendelsesmuligheder og kan 
udover lodrette facader også anvendes til ovenlys- og tagkonstruktioner.

Systemet består af konventionelle boxprofilsprosser i varierende dybde med yderligere de-
signmuligheder for æstetisk koordination med byggeriets struktur og udseende.

Med HansenFasad kan glasfacader opbygges med mulighed for indbygning af oplukkelige 
felter, fyldninger, skydedøre m.m.
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HansenUnitAl
HansenUnitAl er et modulopbygget facadesystem med uendelige designmuligheder til hur-
tig lukning af bygningsfacader. Præfabrikation flytter timer fra byggepladsen til kontrollere-
de forhold og sikrer væsentlig kortere byggetider.

Fyldningerne afsluttes udvendigt med vindplade, aluminiumsplade eller emalit-glas afhæn-
gigt af det ønskede arkitektoniske udtryk og beklædning. De transparente felter kan være 
med faste eller oplukkelige glasfelter. Udenpå facadesystemet kan bygges arkitektoniske 
elementer i form af f.eks. sten eller aluminiumsbeklædning.
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HansenService
Vi kan tilbyde eftersalgsservice for at give tryghed og hjælpe med at sikre, at vores produk-
ter fortsætter med at præstere godt i mange år.

Hvor der er behov for hurtig indsats, sikrer vores landsdækkende tilstedeværelse, at vi hur-
tigt kan komme videre og sikre og reparere efter et indbrud
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HSHansen a/s
Bredgade 4
6940 Lem

Gunnar Clausens Vej 19 B, 1.
8260 Viby

Industrikrogen 3
2635 Ishøj

Spangsbjerg Møllevej 100
6705 Esbjerg Ø

Fabrikvej 11
8800 Viborg

E: info@hshansen.dk
T: +45 96 75 11 00
W: hshansen.dk


