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LØSNINGER, DER SKABER VÆRDI
– FOR DIG OG MILJØET 

Vi ønsker at være en rådgivende sparringspartner, som 
på et teknisk højt plan tilbyder sparring hele vejen rundt 
om det forestående projekt.

Pilegaard-Henriksen er et selskab med stær-
ke traditioner. Faktisk har vi fejret 100-års-  
jubilæum, da vi har rødder tilbage til selska-
bet Brdr. Henriksen A/S, som blev stiftet i 
1914.

Vi har heddet Pilegaard-Henriksen siden 
2005, og i dag er vi en af landets stærkeste 
VVS-virksomheder. Fra vores to afdelinger i 
Odense og Glostrup tilbyder vi kvalitetspro-
dukter udført i én samlet entreprise. Kombi-
nationen af gode produkter og intelligente 
løsninger skaber synergieffekter, som gør en 
forskel for vores kunder.

Vores ISO 9001-certificering understreger 
vores fokus på kvalitet og processtyring.  
Vi udfører alle typer VVS-arbejde, eksem-
pelvis vand, varme, sprinkler, ventilation, blik  
og sanitet. 

Vi ønsker at være en rådgivende sparrings-
partner, som på et teknisk højt plan tilbyder 
sparring hele vejen rundt om det foreståen-
de projekt og de mest værdiskabende instal-
lationer – skræddersyet til hver enkelt opga-
ve. Ikke to opgaver er ens, og derfor spørger 
vi altid ind til:

-  Hvordan kan vi skabe allermest værdi for 
vores kunder?

-  Hvordan kan vi spare vores kunder for res-
sourcespild, som både påvirker bundlinjen 
og miljøet?

Vi ønsker dig en rigtig god læse-
oplevelse med denne brochure.

Med venlig hilsen
Adm. direktør Bo Jørgensen 
og medarbejdere.

Jubilæum

1914 - 2014



FORNUFT I BYGGERIET 
OG VÆRDI FOR PENGENE

Jo før vi involveres i projektet, jo mere værdi 
kan vi skabe gennem optimering af det sam-
lede resultat. Det gør vi med gennemtænk-
te installationer med fremtidssikret fornuft. 
Både i anlæg og installationer kan vi opti-
mere brugervenligheden, som du måske slet 
ikke var klar over eksisterede.

Hos Pilegaard-Henriksen er vi meget om-
hyggelige med at sparre med vores kunder.  
Vi sørger for, at vi projekterer og udfører den 
rigtige løsning i første hug. Dermed holder vi 
kvalitetsniveauet højt og prisniveauet nede. 
Hos os er der gennemsigtighed i arbejdet og 
prisen gennem hele projektet.

Vi kan tage hele teknikdelen under vores 
kappe og følge den sikkert til dørs – med 
alt, hvad det indebærer af eksempelvis vand, 
ventilation, varme, sprinkler, el og CTS- 
anlæg. 

Og når vi i sidste ende overdrager projektet, 
tilbyder vi at være din servicepartner med 
indgående indsigt i alle de tekniske detaljer  
– for vi har selv været med til at anlægge 
dem.

Dermed holder vi kvalitetsniveauet højt og prisniveauet 
nede. Hos os er der gennemsigtighed i arbejdet og 
prisen gennem hele projektet.







ENERGITJEK 
– ØGET BRUGERVENLIGHED, 
LAVERE REGNING

Vi går målrettet efter at give dig mulighed for at sænke 
dit forbrug og dermed din energiregning.

At vælge kvalitetsprodukter fra Pile-
gaard-Henriksen betyder ikke bare en øget 
brugervenlighed i hele bygningen – det 
betyder også, at du i langt de fleste tilfæl-
de kan minimere dit energiforbrug og der-
med også dine udgifter til primært vand og  
varme.

Vi går målrettet efter at give dig mulighed 
for at sænke dit forbrug og dermed din  
energiregning. Nye installationer er ofte 
tjent ind langt hurtigere, end du forventer. 

Vi vil gerne tilbyde dig et estimeret tidspunkt 
for break-even på din investering.

VI TILBYDER HELE LØSNINGER
- Energitjek af alle installationer og hele 

bygningen
- Uddybende forklaring af en skræddersyet 

løsning og alle fordele
- Håndfast tilbud på opgaven
- Færdiginstallerede, energirigtige løsninger

Kontakt os, og hør mere. Vi er certificeret til 
at lave energitjek for Fjernvarme Fyn.



VI DÆKKER 
MANGE OMRÅDER

SPRINKLERSYSTEMER
Pilegaard-Henriksen projekterer, monterer 
og servicerer komplette sprinkleranlæg til 
alle rum og bygninger. Både som enkelt- 
stående opgaver og som del af en entreprise 
kan vi rådgive om den helt rigtige installa-
tion til din bygning eller dit projekt. Tag os 
med tidligt i planlægningen og oplev, hvor-
dan vi kan sikre dine værdier til konkurrence- 
dygtige priser. 

Til sprinklersystemer udfører vi:
- Sprinkling af alle typer rum og bygninger
- Den rette løsning til netop din bygning og 

byggeprojekt
- Enkle og driftssikre løsninger
- Tilbud på serviceaftale på anlægget

GASFYR, VARMEPUMPER 
OG JORDVARME
Et nyt gasfyr, en varmepumpe eller et jord-
varmeanlæg kan være en værdifuld løsning. 
Det samme kan en skrotning af et gammelt 
oliefyr. Lad os rådgive dig om de mange for-
skellige energirigtige løsninger, der findes.  
Vi leverer, monterer og installerer fyr og an-
læg, ligesom vi tilbyder service til en fordel-
agtig pris.

Kontakt os, og få gratis besøg af en af vores 
konsulenter – og få vurderet behovet og mu-
lighederne for varmt vand og opvarmning af 
boligen.

OPTIMALT INDEKLIMA
Med et ventilationsanlæg af god kvalitet 
opnår du et tilpasset og optimalt indeklima  
– det er ikke blot optimalt for de mennesker, 
som opholder sig i bygningen. Det er også 
nødvendigt, hvis bygningen og bygningens 
interiør, skal bevares bedst muligt. 

Et ventilationsanlæg holder luftens iltniveau, 
fugtighed og temperatur på et passende  
niveau og kan samtidig fjerne op til 60 % af 
støvet i et rum. 

Pilegaard-Henriksen projekterer, installerer 
og servicerer alle typer ventilationsanlæg i 
alle typer bygninger og rum. Vi tilbyder rens-
ning og indregulering af dine eksisterende 
ventilationsanlæg. Husk, at dit anlæg bør 
renses mindst hvert sjette år. 



BLIK – TRADITIONSARBEJDE 
I MODERNE MATERIALER   
Vores blikafdeling har moderniseret det 
gamle håndværk. Vi arbejder både med de 
klassiske og i moderne, vedligeholdelsesfri 
materialer – og vi ved, hvordan kvalitetspro-
dukter implementeres i bygningens samlede 
æstetiske udtryk og design. 

Vi har egenproduktion af elementerne på 
vores blikkenslagerværksted. Derfor tilbyder 
vi både produkter på standardmål og spe-
cialdesignede løsninger – i aluminium, zink, 
kobber, skifer og stål. Vi påtager os alle op-
gaver, store som små. Fra facader på store 
byggeprojekter – som Operahuset – til repa-
ration af tagrender på en villa. 



STUK- OG PE-SVEJSNING 
Vores autoriserede GVS-mester kan lave alt 
inden for PE-svejsning, herunder svejsning 
af fjernvarmerør og ledninger til vandforsy-
ning, afløb og vandværker. 

Der sker rigtig meget på dette felt, og vi er 
med fremme på alle områder – både i for-
hold til materialer, teknikker og reparationer. 
Vi kan stå for alle former for PE-svejsning og 
stuksvejsning på vandledningen og være din 
sparringspartner i hele processen.
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TILBAGESTRØMSSIKRING   
Som virksomhed og privat er du forpligtet 
til at sikre mod tilbagestrømning på dine 
vandinstallationer. Hvis du ikke sikrer vandet 
mod tilbageløb, kan bakterier og forurening 
sprede sig til drikkevandet. 

Vi tilbyder en højteknologisk sikring af mær-
ket AQUA SAFE. Sikringen er en såkaldt type 
5-siikring, som opfylder alle myndighedskrav 
og har flere certificeringer. Den sikrer mod 
tilbagestrømning, sikrer rent vand og fore-
bygger ulykker og kontaminering. AQUA 
SAFE produceres af vores søsterselskab Dan-
van A/S.

VANDVÆRKER – VI SIKRER 
FORBINDELSEN
Pilegaard-Henriksen er en foretrukken 
samarbejdspartner for danske forsyninger.  
Vi klarer montage og vedligeholdelse af alle 
mekaniske dele og rådgiver om valg af pum-
per, filtre og alle installationer. Vi udtager 
også vandprøver, sørger for brøndboringer 
og laver alle rørføringerne over én boring. 
Både små og store vandværker kan vi hjæl-
pe – og vi medtager alle relevante forhold 
i vores arbejde: Forsyningstype, rørtyper og 
antal forbrugere.   

Vi bruger kun kvalitetsprodukter, hvor hold-
barhed, sundhed og driftssikkerhed er i høj-
sædet.

SERVICE 
Med os som din servicepartner får du lø-
bende og præcis service på alt, hvad der har 
med vand, ventilation, varme, sprinkler og 
blikkenslagerarbejde at gøre. 

Vi tilbyder fast vedligehold af alle tekni-
ske installationer, så de holdes velkørende.  
Du får også hurtig hjælp, hvis noget bræn-
der på. Vi har GPS i alle vores biler, og sy-
stemet er tilknyttet hovedkontoret, så vi kan 
hurtigt finde en servicemontør nær dig, når 
et anlæg eller en ledning skal klares med det 
samme. 

Brug os som servicepartner og få:
- Installationer i topform
- Hurtig problemløsning
- Sikkerhed for, at installationerne virker
- Tid til at tænke på noget andet

AQUA SAFE AQUA SAFE



6615 6115
Specialist i ventilation af høj kvalitet

HJ Ventilation Service A/S · Herluf Trolles Vej 34, 5220 Odense SØ · info@hj-ventilation.dk · www.hj-ventilation.dk 

HJ Ventilation Service A/S 
Herluf Trolles Vej 34 · 5220 Odense SØ · info@hj-ventilation.dk · www.hj-ventilation.dk

Ventilationssystemer 
• Procesventilation
• Komfortventilation
• Industriventilation
• Laboratorieventilation

Service
• Eftersyn
• Indregulering
• Energioptimering
• Støjdæmpning
• Komfortmåling
• Klimamåling
• Sporgasmåling

Vestermarksvej 3
6600 Vejen 
Tlf.: 75 36 29 00
norman@norman-el.dk 
www.norman-el.dk

Vi har siden 2001 samarbejdet med 
Pilegaard-Henriksen A/S på Thule A.B.

Vi har et bredt erfaringsgrundlag inden for 
mange typer el-installationer, lige fra instal-
lationer til offshore, industriinstallationer til 
landbrugsinstallationer m.m.

Vi bygger vort forretningsgrundlag på at skabe  
et langvarigt samarbejde med vore kunder, 
uanset hvor arbejdet måtte udføres.

Spar penge med

Solar Blue Energy App

66 11 70 18

Tolderlundsv C

66 13 75 18

Vi leaser person- og varebiler til Pilegaard-Henriksen 
- og vi er glade for samarbejdet
Alm. Brand Leasing har altid attraktive priser og løsninger og vi giver dig en ekstraordinær god service og 
professionel rådgivning.

Ring alle hverdage mellem kl. 8.30 og 16.00 på telefon 35 47 70 03 eller læs mere på almbrandleasing.dk

,

Vi leaser person- og varebiler til Pilegaard-Henriksen 
- og vi er glade for samarbejdet
Alm. Brand Leasing har altid attraktive priser og løsninger og vi giver dig en ekstraordinær god service og 
professionel rådgivning.

Ring alle hverdage mellem kl. 8.30 og 16.00 på telefon 35 47 70 03 eller læs mere på almbrandleasing.dk



Med over 100 års erfaring har Vand-Schmidt A/S stor 
viden inden for vand og arbejder med fokus på:

• Brøndboring
•	 Råvandsstationer
•	 Vandbehandling
•	 Udpumpningsanlæg
•	 Tavler	og	styring
•	 Tilstandsvurderinger
•	 Vandværksservice
•	 Ledningsarbejde

Udviklingen	gennem	årene	har	 ført	til,	 at	Vand-Schmidt	 i	dag	er	en	af	
de	førende	virksomheder,	der	servicerer,	renoverer	og	vedligeholder	alle	
typer	af	vandværker	for	forsyningsselskaber	og	private	almene	værker.

Har	I	brug	for	et	nyt	vandværk,	har	Vand-Schmidt	erfaringen	og	viden	til	
projekteringen	–	både	af	behandlingsanlæg	med	åbne	og	lukkede	filtre.	
Vi	kan	tilbyde	løsninger,	hvor	vi	projekterer	og	bygger	nye	vandværker	i	
totalentreprise.

Mail:	info@vand-schmidt.dk	 	www.vand-schmidt.dk

7456 1111

Et nyt byggeri begynder her!

Vi har aktiviteter i:

- Beboelse
- Lufthavne 
- Universiteter 
- Operahuse

Opgaver spænder over:
- Staldbyggerier
- Slagterier
- Bryggerier
- Køle- og lagerhuse

PP Consult designer byggerier tilpasset 
klimatiske  forhold og funktionelle  behov over 
hele kloden.

Vores specialer omfatter desuden:
- Statik og ingeniørberegninger
- Site- og bygningslayout
- Projektbudgetter
- Shipping af byggematerialer
- Koordinering og supervision af byggerier

- Østeuropa
- Afrika
- Fjern- og Mellemøsten

- Danmark
- Grønland
- Færøerne

PP Consult A/S | Tlf.: + 45 46 73 21 93 | ppc@ppc-as.dk  | www.ppc-as.dk 



Ørbækvej 260 • 5220 Odense SØ 
Tlf.: 63 15 64 15

info@natureenergy.dk • www.natureenergy.dk

Hyllerupvej 46 • 4200 Slagelse 
Mobil: 20 42 36 27

diamanten2000@mail.dk • www.slagelsediamanten.dk

Diamantboring • Vægskæring 
Gulvskæring • Asfaltskæring • Wireskæring

God samarbejdspartner!
Startet i 1988, prøv os!

V Holm Jensen A/S
Nyborgvej 240-260, Odense, tlf. 66 12 13 14, www.vhj.dk

Hjertelig tillykke med Jeres
100 års jubilæum

Vi er glade for at være 
Jeres bil-leverandør!! 

AKF Koncernen
Rantzausgade 60A • 2200 København N

Tlf.: 38 10 21 07
Mail: info@akfholding.dk • www.akf-holding.dk

National og International Headhunting
af CXO, Funktionschefer & Specialister

cg@expuri.com  •  www.expuri.com Carsten H. Gjørtsvang Finn Andersen

HER KAN DU SE ET LILLE UDPLUK AF VORES REFERENCELISTE 
FRA VORES TO AFDELINGER:
Odense Kommune Københavns Kommune 
Syddansk Universitet Novo Nordisk 
OUH Rigs Hospitalet
Thule Air Base Greenland Contractors
Rosengaards Center Fields
TDC FSB
Micro-Matic AFK
OCC KAB
Vandcenter Syd MT-Højgaard
NJ Gruppen IKEA
P. Lindegaard Poulsen Nature Energy
US Air force  Bella Sky
OAB CIVICA
Dansbo Entreprise  Realdania Byg
Danida  Coop Danmark

REFERENCELISTE 
PILEGAARD-HENRIKSEN



Hos Pilegaard-Henriksen er vi meget omhyggelige 
med at sparre med vores kunder. Vi sørger for, at vi 
projekterer og udfører den rigtige løsning i første hug. 

Vi udfører:
•  Nedbrydning
•  Nedrivning
•  Knusning
•  Asbestsanering
•  Sanering af PCB
•  Miljøsanering

Vores kompetencer
Vi er en entreprenørvirksomhed, der har speciale inden for nedbryd-
ning, nedrivning, knusning, miljøsaneringer, asbest og miljøgiften PCB. 
Vi har mange års erfaring.

Vores mål er at yde branchens bedste service. Derfor har vi stort 
fokus på at forstå og levere de ydelser, som matcher kundernes behov.

Rødegårdsvej 203  •  5230 Odense M  •  Tlf.. 23 95 33 00  •  jldmulti@gmail.com  •  www.jldodenseaps.dk

Certificeret i Aluminium og Stål efter 1090 EXC2 og EXC3
Fremstilling af: Perforerede plader  •  Afskærmning  •  Gelænder og trapper

Stans  •  Buk  •  Robot- og Håndsvejsning

Vi glæder os til at fremstille Jeres emner

Tlf.: 64 73 39 59
jbias@jbias.dk 
www.jbias.dkGlasmestervej 6  •  5772 Kværndrup

Specialister 
i

Aluminium

Thule Air Base. Pilegaard-Henriksen er 
totalentreprenør på denne boligblok. 



VEST

Pilegaard-Henriksen A/S
Cikorievej 4
5220 Odense SØ
Tlf.: 6316 7600
info@pilegaard-henriksen.dk

ØST

Pilegaard-Henriksen A/S
Farverland 3
2600 Glostrup
Tlf.: 4343 3200
info@pilegaard-henriksen.dk

www.pilegaard-henriksen.dk
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