
Nordeuropas førende facadeentreprenør

facadeentreprenøren HSHansen







HSHansen er en af Europas største og mest avan-
cerede vindues- og facadefabrikker. Virksomheden 
er en del af HansenGroup, der med en stolt og 
mere end 100 år gammel smedehistorie, har rød-
der i den vestjyske muld i Lem ved Ringkøbing. 

Vores kerneprodukt er specialudviklede profilsy-
stemer i aluminium og glas. Både systemerne og 
produktionen er fleksibel, og vi kan derfor tilbyde 
produkter med unik tilpasning til det enkelte de-
sign eller projekt. Vi udvikler og opdaterer løbende 
vores profilsystemer, så produkterne matcher de 
ideer og tekniske krav, der udvikles på landets 
førende tegnestuer. 

HansenGroup designer, fremstiller og installerer 
aluminium facader, curtain walling, boltet glaskon-
struktioner, kommercielle vindue og dør-systemer, 
samt et utal af andre unikke og teknisk avancerede 
byggematerialer. HansenGroup, der blev grundlagt 
i 1909, er i dag Nordeuropas førende uafhængige 
facadeentreprenør med en omsætning på DKK  
1 milliard og 1000 medarbejdere. HansenGroup er 
specialister indenfor facader, vinduer til erhvervs-
byggeri samt brandsikret og structural glazing.

Avanceret vindues- og facadeentreprenør



ARKITEKTRÅDGIVER FOR DANMARKS FØRENDE MEDICINALVIRKSOMHEDER

JØRN LANGVAD A/S
A R K I T E K T E R
L A N G V A D . D K

pb staal er en moderne men erfaren underleverandør til  
H.S. Hansens Fabrikker A/S  
Samarbejdet spænder vidt, og vi leverer bl.a. kassetter, inddækninger, 
beslag, mock ups og gode ideer. Målet er, gennem vores automatiserede 
arbejdsprocesser, godt håndværk og kvalificeret sparring, at sikre den 
rette kvalitet til en attraktiv pris.

pb staal a/s
Agerbakken 17 • 8362 Hørning
Tlf.: 86 57 19 99 • Fax: 86 57 10 09
pb-staal@pb-staal.dk • www.pb-staal.dk

Bliv klogere på  
brandsikre glasvægge
Kontakt os på  
info@skandi-bo.dk  
eller tlf. 59 59 50 54 
www.skandi-bo.dk

Luk lyset ind – og branden ude

Construction
Solutions

We help you
invent the future™
dowcorning.com/imagine

Thermo Kemi ApS
Oliefabriksvej 61 • 2770 Kastrup • info@thermo-kemi.dk
Tlf: 70 20 12 66 • Fax: 32 54 82 66 • Mobil: 26 79 08 66

Thermo Kemi har i 20 år drevet back up 
virksomhed for glasindustrien  
og glarmestre i Danmark

Kvalitet, design og 
sikkerhed er højeste 
prioritet for Besam.

Egne servicetekni-
kere optimerer din 
indgang, så den 
altid er indbydende.

Besam  producerer 
og servicerer auto-
matiske dørsyste-
mer.

Din indgang-Vores opgave

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Ring 44 53 70 80 eller besøg os på www.besam.dk

Skydedørsløsninger Svingdørsløsninger VarmetæpperKarruseldørsløsninger



Vores rådgivning, projektering og montering er 
professionel, og alle vores produkter er frem-
tidsorienterede med brug af seneste teknologi. 
Udgangspunktet er i skandinavisk arkitektur med 
et minimalistisk formsprog. 

Med egne produktionsfaciliteter har vi både den 
nødvendige kapacitet og de særlige kompetencer, 
der er nødvendige for at udvikle nye produkter til 
hele Skandinavien. Vi følger markedet tæt og har 
fokus på at levere energirigtige løsninger – blandt 
andet med erfaring i energibevaring, passiv sol-
varme, naturlig ventilation og dobbeltfacader. 

Tlf.: Afd. vest: 97 12 18 00 - Afd. øst: 32 96 69 00   
affald@dsa-as.dk www.dsa-as.dk

Specialisten i 
håndtering af 
miljøfarligt affald



www.ak-iversen.dk

UDVIKLING  ·  PROTOTYPER  ·  VÆRKTØJSFREMSTILLING  ·  SPRØJTESTØBNING

Den bedste samarbejdspartner
- i længden

Havnegade 39 • 1058 Kbh K • Tlf. +45 7022 5268 
Fax +45 7022 5259 • www.saint-gobain-glass.com



Hansen UnitAl







Profilsystemet Hansen UnitAl er HSHansens løs-
ning til byggebranchen, der til stadighed efterspør-
ger øget effektivitet og mulighed for at modulere 
erhvervs- og institutionsbyggeri. Systemet består 
af præfabrikerede elementer til modulopbyggede 
facader og er specialudviklet til bygninger over to 
etager. De lette facadekonstruktioner reducerer 
kravet til bygningens bærende struktur. Derudover 
gør den unikke konstruktion, at systemet også kan 
anvendes til tag – og vi kan således som de eneste, 
tilbyde hele tagkonstruktioner opført af glas og 
aluminium. 

Alle elementer produceres under kontrollerede 
forhold på vores fabrikker i Lem, og sikrer højeste 
kvalitet. De færdige elementer samles i opvarmede 
fabrikslokaler beskyttet mod vind og vejr, og sikrer 
ensartet kvalitet af produkterne. Elementerne kan i 
princippet leveres med alle mulige materialer som 
f.eks. natursten, alu, teglskaller og andre mate-
rialer. Ligeledes kan det leveres med monteret 
tilbehør, eksempelvis kabelbakker, som dermed 
reducerer tiden på pladsen yderligere. Det betyder 
også, at systemet tillader, at vi lukker husene hur-
tigt, og det giver et bedre byggeri med færre fejl. 

Når der monteres uden lift eller stillads, reduceres 
omkostningerne og ikke mindst tiden på pladsen, 
og sikkerheden øges for alle omkring byggeriet. 
Herved giver Hansen UnitAl en bæredygtig byg-
geproces. Hansen UnitAl er testet efter markedets 
strengeste krav, udviklet efter gældende samt 
fremtidige energikrav, og lever op til alle sikker-
hedskrav.

Modulopbygget facadesystem



Hansen UnitAl har en lang række fordele: 
• Hurtig montagetid 
• Lave pladsomkostninger 
• Høj kvalitet 
• Mange alternative profilsammensætninger 
• Høj sikkerhed 
• Integreret solafskærmning 

Som de eneste kan vi med Hansen UnitAl tilbyde 
hele tage af glas/alu elementer – eksempelvis kan 
vi lukke facader og tage med 400-500 m2 på én 
dag. 



Nykredit, Krystallen i København er et godt ek-
sempel på hvor kort byggetiden er, med Hansen 
UnitAl. Normal byggetid for facadelukningen med 
dobbeltfacade, som denne, er minimum 8 måne-
der. HSHansen lukkede bygningen på 29 dage fra 
færdig stålkonstruktion.



Rådgivning til arkitekter fra idé til udførelse!

HansenProfile systemleverandør til HSHansen
ISO 9001 certificeret med eget testcenter

Profilsystemer til ethvert formål: lavenergi, støjbekæmpelse,
modulopbyggede facader, eksplosionssikring, intelligens,
brandventilation og meget mere

HansenProfile
Jernbanegade 26
DK-6940 Lem

Tlf.: +45 9675 1100
Mail: info@hansenprofile.dk
www.hansenprofile.dk

hansen system leverandøren



Hydro Aluminium Tønder a.s
Bygmestervej 7
DK-6270 Tønder
T: +45 73 93 93 93
F: +45 73 93 93 13
www.hydro.dk

Vi dyrker
præcision ...

Mange års erfaring betyder, at vores kunder ved,
hvad vi står for, og at nye kunder hurtigt oplever det.

Vi vil være den hurtige, pålidelige og innovative
leverandør.
Vi vil konstant forbedre os og bevæge os fremad.

”100 %” kan ikke blot besluttes af ledelsen. Det opnås
af dedikerede medarbejdere, drevet af målet om at levere
det optimale i samarbejde med vore kunder.

Vores viden gør idé til virkelighed

KØBENHAVN TÓRSHAVN MOSKVA KIEVÅRHUS NUUK

DELACOUR DANIA 
www.delacourdania.dk

Lille Torv 6  
8100 Århus C.

 
Lars Gregersen, Advokat (H), Partner, speciale i entrepriseret 
E-mail: lgr@delacourdania.dk

Langebrogade 4 
1411 København K.

DELACOUR DANIA har kontorer i Århus, København, Nuuk, 
Tórshavn, Moskva og Kiev og beskæftiger 200 personer, 
heraf 70 jurister. 

DELACOUR DANIA. En todelt vision

På udvalgte specialer vil vi være det naturlige valg for 
kunder, der efterspørger den absolut højeste ekspertise i 
landet. De udvalgte specialer er entrepriseret, M&A, imma-

terialret, transportret, told, moms og afgifter, procesret, ud-
bud og insolvens og finansiering. 

Vi vil derudover være det foretrukne advokatfirma i SMV-
segmentet over hele landet.

Vores mission er med afsæt i kundens konkrete behov at 
rådgive med høj faglighed, rettidig omhu og optimal kun-
deværdi.

Tlf. +45 70 11 11 22 
Fax. +45 70 11 11 33





Hansen Millennium®



Hansen Millennium® – kombinerer klassisk arkitek-
tur med moderne teknologi. Gamle stålvinduer har 
ingen kuldebroisolering, og det medfører et stort 
energitab og samler kondensvand. Med respekt 
for fortiden og den eksisterende arkitektur har 
vi udviklet et profilsystem, der ikke alene holder 
fast i de smalle profiler, fastholder det maksimale 
lysindfald, men også lever op til de strengeste krav 
til U-værdier nu og i fremtiden. 

Designet af profilerne er udført i tæt samarbejde 
med førende arkitekter, og respekten for fortiden 
er den røde tråd, der sikrer et højt æstetisk og 
tiltalende udseende for hele systemet. Systemet 
bruges i dag til renoveringer og nybyggeri i hele 
Nordeuropa. 

Profilsystemet tilpasses udvendig brug med plads 
til såvel 2-lags- som 3-lagsruder. Indvendig kan sy-
stemet med fordel monteres med enkeltlags glas. 
Hansen Millennium® tillader fra 6 mm enkeltlags-
glas over standard 2-lagsruder og op til de nyeste 
3-lagsruder på 43 mm i tykkelsen. En kontinuerlig 
udvikling sikrer, at systemet følger såvel lovmæs-
sige som HSHansens egne krav til høj kvalitet.

Koblede rammer
Hansen Millennium® Komfort er et koblet ramme-
system med lave U-værdier og god støjdæmpning. 
Den koblede ramme er opbygget med enkeltlags-
glas udvendig og en lavenergirude indvendig. 
I hulrummet mellem glas og rude monteres en 
beskyttet persienne, der giver længere levetid for 
produktet, og lavere omkostninger til vedligehold. 
Mange valgmuligheder for farver, materialer og 
gennemsigtighed for lameller, ligesom betjening 
findes med snoretræk, stang eller el-betjent. De 
koblede rammer kan monteres som enkeltsidende 
vinduer, som elementer og vinduesbånd eller ind-
sat i store curtain walls.

Klassisk arkitektur kombineret med moderne teknologi



De smukke og fredede bygninger ”Centralværkste-
derne” i Århus er renoveret med Hansen Millen-
nium® 
 





Hansen Millennium® har en lang række fordele:
• Ekstremt smalle profiler
• Maksimeret lysindfald og G-værdi
• Variable, skjulte dreje-kip-beslag erstatter synlige 

ventilationsriste i vindueskarmen, og opretholder 
den termiske og akustiske isolering

• Patenteret system med skjulte trækstænger til-
lader større spændvidder i facader

• Integreret kuldebroisolering
• Skjulte hængsler
• Skjulte dræn
• Skjulte opluk limet fra fabrik, faste felter glasses 

på stedet

Farver: Naturanodiseret, bruneloxeret, eller valgfri 
pulverlakering efter ønske, og tofarvning med 
forskel på indvendig og udvendig er også en mu-
lighed.

Dimensionering af Hansen Millennium® partier 
sker efter givne forudsætninger som vindlast, stør-
relse bxh og omfang af sprosser.

Hansen Millennium® kan konstrueres i alle former 
som retvinklede, runde eller med buer.

Dørprogrammet i Hansen Millennium® systemet 
tilbyder facadedøre, terrassedøre og skyde-kip-
døre.

 





 

Nord/Syd- Vagt • Guldagervej 93 • 6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 11 62 85 • Mobil: 28 44 66 88 • www.nordsydvagt.dk

 

ps industrilakering a/s

Pulverlakering og sandblæsning – levering indenfor 72 timer
Pulverlakering og sandblæsning – levering indenfor 72 timer

Tvilum Landinspektørfirma A/S   |   Hillerød   |   Kastrup   |   Frederikssund

Telefon: 4825 1100   |   www.tvilum.dk

Tvilum bag
facaden

Præcisions opmåling/afsætning

Tvilum_ad_55x90.indd   1 02/07/10   15.27

Sdr. Viumvej 4a . 6893 Hemmet
Tlf. 9737 5504 . Fax 9737 5686

Kontakt: Ivan Thomsen . email: it@vestpall.dk 

Tlf. 36411466 • www.aludesign.dk

www.jyllandsmarkisefabrik.dk

Markiser  •  Ind- og udvendig afskærmning
Persienner  •  Markisoletter  •  Screens

Mørklægninger  •  Faste skærme  •  SunGlazing®

Lad os rådgive tidligt i byggefasen
- så bliver resultatet optimalt!

Vest: Møgelgårdsvej 7, 8520 Lystrup          Tlf. 86 22 75 00     Fax. 86 22 71 53
Øst: Brorupvej 4, 4200 Slagelse                  Tlf. 70 26 75 26     Fax. 70 26 75 36

KJÆR’S SLIBERI 
Langerdalvej 1 • Fårborg • 6940 Lem
Tlf 9736 1200 • Fax 9736 1210KJÆR’S SLIBERI 

Langerdalvej 1 • Fårborg • 6940 Lem
Tlf 9736 1200 • Fax 9736 1210

Slibning og 
salg af værktøj
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Specialdesign





Realiseringen af de karakteristiske tagelementer 
kunne kun lade sig gøre gennem en innovativ byg-
geproces og et tæt integreret samarbejde. Ved at 
flytte timer fra byggepladsen til kontrollerede for-
hold i produktionen, opnåede vi optimale betingel-
ser og en effektiv montage – hvad før ville tage op 
til flere måneder på byggepladsen blev monteret 
på kun tre dage.



HSHansens mål er aktivt at medvirke til en samar-
bejdsform, der optimerer kundens muligheder for 
valg af design, funktion og økonomi. Derfor er det 
vores ambition, at vi så tidligt som muligt kommer 
med i byggeriets tilblivelsesfase. For os er partne-
ring en faglig og professionel udfordring, og vi har 
et stort udbud af løsninger, der kan tilpasses indivi-
duel design, funktion og økonomi. Vi arbejder såle-
des hverken med ”hyldevarer” eller katalogvarer. 
Hver gang vi indgår i et projekt – uanset om der er 
tale om bærende profiler eller facadeelementer, til-
passer vi vores profiler efter ønske og i samarbejde 
med hver enkelt kunde. Det gælder også eventuelle 
funktionskrav. 

Specialdesign med mange profiler 



Uanset opgaven er vores fokus på kvalitet – det 
skal være rigtigt og se rigtigt ud. Mange af vores 
dygtige medarbejdere har flere års erfaring og ken-
der vores fremgangs- og tilgangsmåder. Vi har alle 
kompetencer inhouse – det er vores eget system, 
eget design og egne fabrikker, som vi tilpasser 
opgaven for jeres projekter og ønsker. 

I forbindelse med renoveringen af Tuborg Bryghus 
(som er bevaringsværdi) var den oprindelige tanke, 
at renovere de eksisterende trævinduer. Tidligt i 
forløbet blev vi kontaktet af bygherrens rådgiver 
med henblik på, at lave/udvikle nye alu-vinduer til 
bygningen, som skulle være fuldstændig identisk 
med de eksisterende i forhold til udformning. 
Ifølge bygherrens rådgiver ønskede man nye vin-
duer i aluminium, da dette ville opfylde kravene til 
U-værdier, lyd og man ville samtidig opnå fremti-
dige besparelse på udgifter til vedligeholdelse. 

Ved at vælge alu-vinduer frem for, at renovere de 
eksisterende vinduer er ”gevinsten” ifølge bygher-
ren: 
a. Økonomi – renovering af de eksisterende vinduer 

+ tilkøb af koblet rammer for at opnå U-værdi + 
lyd var en dyrere løsning

b. Kvalitet – fremtidige besparelser til vedligehol-
delse

c. Tid – renovering af vinduer og montering af 
ekstra rammer ville forlænge byggeperioden i 
forhold til nye vinduer      







ArSiMa
Michael Jebsens Plads 1-3
DK-6200 Aabenraa
Tlf.:      +45 44 84 14 11
Fax:     +45 44 53 28 11
www.arsima.dk
mail@arsima.dk Din sikkerhed – Vores styrke

ALT I VOGNMANDSKØRSEL
 

• LEVERING AF GRUS, STEN OG MULDJORD

• KØRSEL M/KRAN – GRAB

• KØRSEL M/ÅBEN-LUKKET TIP, TRAILER

• UDLEJNING AF AFFALDSCONTAINERE

  • Brand og komfort

  • Styring af naturlig og mekanisk ventilation

Vi åbner for sikkerhed og velvære...

www.kkconsult.dk

T.E. Service Dørautomatik • Tlf. 70250113  
Mobil  21252582 • www.teservice.dk

Salg og reparation af  
automatiske døranlæg





RINGKØBING
Enghavevej 13

Tlf. 97 32 10 04
Fax 97 32 27 90

VARDE 
Jeppe Skovgårdsvej 3

Tlf. 76 94 31 04
Fax 76 94 31 01

VIBORG
J.N.K Farvervej 22
Tlf. 86 62 65 22
Fax 86 61 30 10

VIDEBÆK
Fabriksvej 1

Tlf. 97 17 10 04
Fax 97 17 26 51

SPJALD
Hovedgaden 90
Tlf. 97 38 10 04 
Fax 97 38 14 53

ULFBORG
Industriarealet 13
Tlf. 97 49 18 00
Fax 97 49 27 30

HØRNING
Nydamsvej 22
Tlf. 87 54 10 04 
Fax 87 54 10 05

- når varen er vigtig

Hagensvej 54 • DK 9530 Støvring • Tlf.+45 96 86 87 20 • Fax +45 98 37 32 79
E-mail: ae@ae-staalmontage.dk • Homepage: www.ae-staalmontage.dk

5033338A AE STÅLMONTAGE
Tegn.: Logostreamer 170 x 30mm
Korrektur 14/05/2004 VE

170.0 mm

30.0 mm

John Madsen 
Specialtransport A/S

Tværvej 8 
6880 Tarm 

Tlf. 97 37 34 66  
Mobil 40 30 18 66  

Fax 97 37 34 80
mail@jm-transport.dk

www.jm-transport.dk

6950 RINGKØBING

97 33 53 60 - www.hee-entreprise.dk

Kunde:

Kontaktperson:

Nr

JYDA SIGN ApS, Industrivej Nord 24 B, 7490 Aulum
Tlf. 97 47 37 66 . Fax 97 47 37 56

OBS!!!
Dette farveprint er IKKE gyldig farveprøve på det 

færdige resultat, men viser farvefordelingen i opgaven, 
ligesom evt. billeder er gengivet i en lav opløsning.

Jens Peder Kristiansen

©

Hee Entreprise 10450-12826



Facade/tømrerarbejde
Euro Industries har gennem mere end 10 år  
specialiseret sig i alumontering og glas facader.  
Samt almindeligt tømrerarbejde.
 
Referencelisten er lang og omfattende, og dækker bl.a. nogle af Københavns markante  
byggerier. Gennem knowhow og års erfaring har vi formået at blive en stærk samarbejdspartner 
i byggerier som kræver specielle montage opsætninger. 
 
Tidsfaktoren er som oftest byggeriets hæmsko – den bliver markant forbedret gennem fleksibilitet.

Frejasvej 4 · DK-6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 3300 · Fax 9732 0978 · mail@rmv.as

Ringkøbing Maskinværksted A/S



LØSNINGER TIL
DINE BEHOV

BEWEGUNG MIT SYSTEM

Dørteknik
Automatiske dørsystemer 
Glassystemer
Ventilation og brandventilation 
Sikkerhedsteknik

Blikfang til dine gæster – innovative, skræddersyede 
indgangsløsninger, der gør indtryk

En bygning viser sin karakter allerede ved udformningen af indgangsom-
rådet. GEZE har sin egen specialiserede afdeling der udelukkende arbejder 
med individuelle løsninger til indgangsområder.

GEZE’s karrusel- og skydedøre er med til, med deres stilrene rammer af 
helglas og et ekstraordinært design, at give dit indgangsområde en særlig 
karakter. Vi tilbyder alsidige systemløsninger med karusseldøre, vinkelsky-
dedøre og halvrunde og buede skydedøre. Vi arbejder med kontinuerlig 
videreudvikling af vores produkter.

Sammen med dig udfører vi enestående og unikke indgange. Vi sørger for 
komfortable og sikre adgange til bygningen og fokuserer først og 
fremmest på dine ønsker og idéer.  

GEZE Danmark
Høje Taastrup Boulevard. 53   |  2630 Taastrup  |  Tlf. 46 323 324   |  www.geze.dk

Ørstedhus indgangsparti: Glasfacade med aluminium og glasdøre - leveret af HS Hansen, 3 fløjet 
karruseldør TSA 325 NT A3 med automatiske natdøre samt 2 stk. automatiske døråbnere Slimdrive 
EMD-F - leveret og monteret af GEZE.



Nordeuropas førende facadeentreprenør

HansenGroup
Email: info@hansengroup.biz
www.hansengroup.biz
Tlf, DK: +45 9675 1180
Tlf, UK: +44 161 653 3030

HSHansen version er at
• være firmaet hvor kunderne vælger at handle
• være firmaet hvor mennesker vælger at gøre karriere
• vokse langsomt med kollegaer der deler samme værdier

HSHansen tilbyder:
• Produktinformation
• Teknisk support
• Konstruktion
• Idé og layout
• Totalløsninger
• Kundetilpasset projekt
• Projektledelse / montage

HSHansen
Bredgade 4
DK-6940 Lem
Tlf:  9675 1100
Fax:  9675 1102
Email: salg_hsh@hsh.dk
www.hsh.dk

HSHansen
Gunnar Clausens Vej 19
DK-8260 Viby
Tlf:  9675 1100
Fax:  8747 0323
Email: salg_hsh@hsh.dk
www.hsh.dk

HSHansen
Industrikrogen 3
DK-2635 Ishøj
Tlf:  9675 1100
Fax:  4371 7102
Email: salg_hsh@hsh.dk
www.hsh.dkAlle informationer i denne brochure er afgivet med 

de bedste intentioner og overbevisning.
HansenGroup forbeholder sig ret til at forbedre, 
opdatere og modificere produkter og service uden 
forudgående varsel.
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