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Kvalitet til tiden – Central placering i DK



VÆRKSTED
Sandblæsning – Priming – Brandmaling

Brandmaling af stål, beton og træ 
med certifikat og garanti 

City Group er certificeret til at arbejde med de fleste kendte brand-
malinger. Vi råder over markedets mest avancerede sprøjtudstyr til 

brandsikring. Vores kontrolmålinger sikrer god kvalitet med overhold-
else af lagtykkelse og vedhæftning. Vi tilbyder selvfølgelig certifikat 

og garanti på de enkelte opgaver, samt skriftlig opbakning fra 
leverandører af brandmaling.

Brandmaling i store 
malekabiner i Middelfart

City Groups store kapacitet på løftegrej og vogne kombineret med 
rationelle arbejdsgange giver grundlag for meget attraktive priser. 

Vi råder over seks store malekabiner på vores fabrik i Middelfart. Vi har 
truckkapacitet op til 18 tons, aflæggervogne og andet udstyr til hånd-
tering af selv meget stort gods. Vi har derfor ingen praktisk begræns-

ning på størrelsen af emner - hvis det kan transporteres på vejene, 
så kan vi håndtere det!



ON SITE
Brandlukning – Brandisolering – Brandmaling

City Group rådgiver omkring 
brandsikring af bygningskonstruktioner 

City Group tilbyder ekspertrådgivning i forbindelse med brandsikring af 
større konstruktioner af stål, træ og beton. Passiv brandsikring er med 
til at forhindre spredning af røg og ild fra ét område af en bygning til 

den anden. Dermed giver man mulighed for sikker evakuering af 
personer i bygningen. Passiv brandsikring reducerer mængden af 

skader på bygninger og tilstødende strukturer, og reducerer risikoen 
for at brandfolk kommer til skade.

Vi rykker ud til brandsikring af bygninger 
over hele Danmark

City Group har en fast flåde af servicevogne og rykker ud til store som 
små opgaver inden for brandisolering, brandmaling og brandfugning.



BRANDSIKRING

Referencer
CIS, København 6000 m2 – Brandmaling, brandisolering og brandlukninger

Musikkens Hus, Nordjylland 10.000 m2 – Brandisolering og brandmaling
Bestseller, Højlager, Haderslev   20.000 m2 – Brandisolering

AO Højlager, Albertslund – 3000 m2 – Brandisolering
IDA – Ingeniørforeningen København – Brandmaling

Middelfart Nyt Rådhus – 1000 m2 brandisolering
Bestseller, HQ, Århus 10.000 m2 – Brandmaling
Novo Nordisk, Hillerød 9000 m2 – Brandmaling

Fisketorvet, København – Brandmaling
KUA3, København 5000 m2

Dokk 1 Aarhus 3000 m2 
UCL, Odense 2000 m2 

Professionel rådgivning og løsninger  

Sandblæsning, priming og brandmaling 

Værksted og On Site

Autoriseret brandmalervirksomhed 
og dermed certificeret til alle 

kendte brandmalinger
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