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VI ER KENDT FOR SMIDIGE PROCESSER

KVALITET

med en bred vifte af kompetente, faguddannede håndværkere

giver tilfredse kunder og langvarige relationer
TUBORG HAVNEPARK

Finn L. & Davidsen A/S blev grundlagt i 1936 og har dermed over 75 års erfaring
og ekspertise inden for områderne VVS, el og energibesparelser.

Finn L. & Davidsen A/S
stod for ombygningen af varmecentralen for Tuborg Havnepark.

Vi er en dynamisk virksomhed, kendt for høj faglig kvalitet og kompetence, skarpt
fokus på kundeservice og overholdelse af aftaler. En væsentlig del af vores kundetilgang sker på anbefaling fra eksisterende kunder, og det er vi stolte af.

Denne mindre fagentreprise er et rigtig
godt eksempel på vores
engagement og høje kvalitetsniveau,
uanset projektstørrelse.

Vi stiler imod at være den foretrukne samarbejdspartner med afdelinger
jævnt fordelt på Sjælland, så vi kan rykke ud med kort varsel til
akut opståede problemer inden for vores primære kundesegment:

 Boligforeninger
 AB / EF Foreninger og deres beboere
 Administratorer
 Arkitekter og ingeniører
 Forsikringsselskaber
 Den energirigtige privatforbruger

Energibesparelse

Kvalitetssikring

Forsikringsskader

Storentrepriser

Dine fordele
Finn L. & Davidsen A/S er en samarbejdspartner, du kan stole på.
Når du vælger os til at løse dine opgaver, er du sikret et kontrolleret og gennemdokumenteret forløb fra opgavestart til –slut.

Nyhed: "Fast Box"-ordning
Det topmoderne GPS-udstyr i vores vogne
registrerer den nøjagtige arbejdstid, og med
vores ”fast box”-ordning får du fuldt udbytte af
vores medarbejderes tid hos dig, idet eventuel
ventetid i forbindelse med levering af dele eller
udstyr udnyttes til løsning af andet forefaldende
arbejde i din ejendom.

Læs mere på www.fld.dk

FOTO

BESKRIVELSE

BYGHERRE

INGENIØR

SUM INKL. MOMS

Skovtoften
Skovtoften
Kongsberg
Gas ,vand,varme og genvindingsHummeltoftevej 139-145
Development Aps
installationer i 50 nye rækkehuse
2830 Virum
Skomagergade 5
		
4000 Roskilde
			
EF Holger Danskes Vej
EF Holger Danskes Vej
Kongsberg Development ApS
Udskiftning af vand, varme
Holger Danskes Vej 87
Skomagergade 5
og afløbsinstallationer i
2000 Frederiksberg
4000 Roskilde
33 lejligheder		

6.800.000,-

AB Overhuset
Nye vand og afløbsinstallationer

AB Overhuset
Overgaden Neden Vandet 29
1414 København K

Peter Jahn & Partnere A/S
Hjalmar Brantings Plads 6
2100 København

4.300.000,-

AB Torvebo
Nye vand,varme og afløbsinstallationer i 180 lejligheder

AB Torvebo
v/ Jack Petersen
Elbagade 41, st.
2300 København S

Topdahl Aps
Marielundvej 48
2730 Herlev

9.990.000.-

4.200.000,-

AB – Glumsøparken
KAB
Henrik Larsen Rådgivende Ingeniører
Glumsøvej 13 m.fl. 2700 Brønshøj
Vester Voldgade 17
Godthåbsvænge 4
Nye vand og afløbsinstallationer
1552 København V
2000 frederiksberg
28.300.000,i 426 lejligheder
		
AB Middelfartsgården
AB Middelfartsgården
Peter Jahn & Partnere A/S
5.000.000,Vand & afløbsinstallationer
Holstebrogade 7, st.th.
Hjalmar Brantings
samt varmecentraler
2100 København Ø
Plads 6, 2100 København
AST Torbenfeldthus
AST Torbenfeldthus
A4 arkitekter og Ingeniører A/S
3.100.000,Nye vandinstallationer i
Bellahøjvej 142, st.
Gladsaxevej 104
150 lejligheder
2720 Vanløse
2860 Søborg
		
EF Eskemosevænge
EF Eskemosevænge
A4 arkitekter og Ingeniører A/S
10.965.000,Nye vand og afløbsinstallationer
Byagervej 125
Gladsaxevej 104
i 350 lejligheder
3460 Birkerød
2860 Søborg		
		
Møllevangsskolen
Faxe Kommune
Aletica A/S
3.000.000,Energioptimering
Rådhuset
Teknikerbyen 34
(3 bygninger)
Eskilstrupvej 3
Frederiksgade 9
2830 Virum
4683 Rønnede
4690 Haslev
Kildebakken - Bosted
Energioptimering
Præstøvej 86
4640 Faxe

Faxe Kommune
Rådhuset
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Aletica A/S
Teknikerbyen 34
2830 Virum

3.000.000,(3 bygninger)
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VI GØR DET ENKELT FOR DIG
– du behøver kun ringe ét sted

Vores kerneforretning: VVS
Siden Finn L. & Davidsen A/S blev grundlagt i 1936, har vi haft VVS-/ blikkenslagerarbejde som vores primære område, og vi tilbyder bl.a.:








Sanitet
Armaturer
Energi: optimal udnyttelse af varme og el
Faldstammer: udskiftning og reetablering
Stigstrenge: udskiftning og reetablering
Badeværelser: renovering eller nyt
Service: Tæt på dig med 7 afdelinger på Østsjælland

KVALITETSSIKRING

Med individuel, personlig rådgivning fra vores eksperter får du det optimale grundlag for
at vælge den helt rigtige løsning. Vi udfører arbejdet hurtigt og med mindst mulige gener
for beboerne.

af det udførte arbejde og overholdelse af tidsplaner og budgetter

Professionelt el-arbejde

Forsikringssager

Vores el-team er specialister i alle former for el-installationer, hvor vi udfører et
professionelt kvalitetsarbejde for både private,boligforeninger, virksomheder
og institutioner:

Som en yderligere blåstempling af den kvalitet, vi yder, har vi siden 2005 arbejdet
for en lang række af de store forsikringsselskaber i forbindelse med diverse skader på
fast ejendom. Vores forsikringsafdeling beskæftiger fast 4 VVS-montører, 1 skadesbehandler og 1 byggeleder og har derudover en fast kreds af underentreprenører som
murere, elektrikere, tømrere, malere og fugtteknikere m.fl.









Lejlighedsrenovering
Fællesbelysning
Tavleudskiftning
Servicearbejder
Dørtelefoner
Solceller
Nybyg

VVS

Energibesparelser
ENTREPRISE

Fag-, hoved- og totalentrepriser

EL

Finn L. & Davidsen A/S er specialiseret i at gennemgå tekniske installationer i ejendomme
og efterfølgende udarbejde en detaljeret rapport. Rapporten vil typisk dokumenterer
energiforholdene i ejendommen og evt. indeholde forslag til besparelser vedr. eksempelvis modernisering af varmecentral, radiatorer, termostater, isolering, ventilation, solceller
samt elinstallationer, stigstrenge, faldstammer etc.

Vores entrepriseafdeling beskæftiger 25-30 mand, som er fordelt på 5-6 pladser.
Vi gennemfører typisk projekter i samarbejde med administratorer, arkitekter
og rådgivende ingeniører.

Når I indgår en serviceaftale med os, garanterer vi en stabil og økonomisk drift ved regelmæssig gennemgang og justering.

I fag- og totalentrepriser er der ofte inkluderet murer-, tømrer- og malerarbejde.
Finn L. & Davidsen A/S har stor erfaring i styring af større entrepriser og fagentrepriser,
herunder den samlede projektering, planlægning, gennemførelse, indkøring og aflevering af hele projektet, ligesom vi også kan varetage ansøgninger om myndighedsgodkendelser og CO2-tilskud fra energiselskaberne.

Kvalitetssikring
Hos os får kunden fuld dokumentation for hele projektforløbet fra start til slut ved hjælp af
præcise beskrivelser af vores kvalitetskontrol- og procedure.
Når arbejdet afsluttes, afleverer vi KS-manualen til kunden med både modtagekontrol,
proceskontrol og billeddokumentation.
Samtidig modtager kunden en drifts- og vedligeholdelsesmanual, som beskriver anlæggets vigtigste funktioner, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning samt en fabrikantog brochureoversigt.

Overholdelse
af tidsplaner og
budgetter
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PRISLISTE

VORES MEDARBEJDERE

Tradition for kvalitet siden 1936

– professionelle, veluddannede og engagerede

Vores medarbejdere
I Finn L. & Davidsen A/S er vi en arbejdsstyrke på mellem 80 og 100 mand med en grundstamme på 50 medarbejdere, der har været hos os i over 10 år.
Dynamisk
virksomhed
Høj tilfredshed
og mangeårigt
samarbejde

Kvalitetssikring

Professionelt
arbejde uanset
projektstørrelse

Medarbejderne er stolte over at være en del af Finn L. Davidsen A/S. Vi har gode arbejdsforhold, og vi sørger for løbende videreuddannelse af vores medarbejdere, bl.a. gennem
vores ”FLD-skole”, hvor samtlige medarbejdere løbende kommer på interne kurser, omhandlende f.eks. nye produkter, sikkerhed, love og regler.
Vores montører er altid opdaterede med den nyeste viden, som kombineret med deres
høje erfaring gør dem i stand til at løse deres opgaver optimalt.
Vores høje kvalitet er baseret på omhyggelig planlægning, klar struktur samt overholdelse
af tidsfrister

Levering og montering af HPFI
230v tavle med 3 2-pol grupper ................................................

kr.

Dør-/porttelefon fra:
6 lejligheder ..............................................................................
8 lejligheder ..............................................................................
10 lejligheder ............................................................................

kr. 21.000,kr. 24.000,kr. 27.000,-

Faldstamme, vandrør og badeværelse
Køkkenfaldstamme fra 5. sal og ned ........................................
Køkkenfaldstamme fra 4. sal og ned ........................................
Køkkenfaldstamme fra 3. sal og ned ........................................
Badfaldstamme fra 5. sal og ned ..............................................
Badfaldstamme fra 4. sal og ned ..............................................
Badfaldstamme fra 3. sal og ned ..............................................
Vandrør fra 5. sal og ned ..........................................................
Vandrør fra 4. sal og ned ..........................................................
Vandrør fra 3. sal og ned ..........................................................
Nyt badeværelse 1,5 m2 ............................................................
Serviceaftale fra ........................................................................

kr. 32.000,kr. 27.500,kr. 21.000,kr. 79.500,kr. 65.000,kr. 49.500,kr. 35.000,kr. 30.500,kr. 22.000,kr. 125.000,kr. 5.000,-

2.500,-

Ovennævnte priser er priseksempler inkl. moms og kan tilpasses efter ethvert
individuelt behov.
Kontakt os for et uforbindende tilbud på tlf. 7012 2020

Priser gældende til og med 2015

Ring straks for et indledende møde og en uforpligtende besigtigelse af din ejendom,
til Anders Spiegelhauer.

Kontakt Anders Spiegelhauer
på tlf. 7012 2020 eller energi@flg.dk
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