Serviceaftale

Hotel Hebron
Samarbejdet mellem FLD og Hotel Hebron går mange år tilbage, hvor vi fast har serviceret
hotellet med afhjælpende og vedligeholdende el- og VVS-opgaver. Stadig større konkurrence
i hotelbranchen skærper hotellets valg af leverandører. FLD er stadig blandt de tilvalgte.
Peter U. Bech har gennem de sidste 12 år drevet Hotel Hebron, som er en del
af Best Western koncernen. Hotellet var det første i området og kom til i 1898.
Siden da har hotellet med sin charme og autentiske aura været en fast del af
Vesterbros historie.
Stigende konkurrence betyder skærpede krav til vedligehold
Hotel Hebron rummer 100 værelser og har en belægningsgrad på 90%. De
seneste år har København slået igennem på den internationale scene som en
attraktiv turistby, og det kan man mærke i hotelbranchen. Men det betyder
samtidig stigende konkurrence og skærpede krav til, hvad man skal kunne
tilbyde. Derfor fylder det meget for Peter U. Bech, at hotellet hele tiden bliver
opdateret og vedligeholdt.
Gensidig forståelse for den daglige drift
Samarbejdet med FLD begyndte med en større renovering af hotellet. I dag
består samarbejdet af afhjælpende vedligehold og service af hotellets el- og
VVS-installationer samt løbende renoveringsopgaver. Hele tiden har der været
stor fokus på at bevare sjælen i bygningen, og arbejderne skal altid udføres så
skånsomt som muligt. Det stiller store krav til medarbejderne hos FLD, som
efterhånden har været med til alt fra energioptimering og modernisering af
hotellet til de daglige serviceopgaver indenfor el og VVS.
Hotellet har stor fokus på, at man benytter benytter de rigtige samarbejdspartnere, som har forståelse for, at hotellet er en døgnåben forretning. ”Normalt
ville et hotel som vores holde lukket under større renoveringer for at kunne
arbejde uden at være til gene for gæsterne. Men Finn L. & Davidsen er medvirkende til, at det ikke er nødvendigt. Der er en gensidig forståelse for, at den
daglige drift kører, og at der ikke bliver larmet fra morgenstunden. Der bliver
taget hensyn til kunderne”, forklarer Peter Bech, som er yderst tilfreds med
samarbejdet.
Finn L. & Davidsen A/S • 70 12 20 20 • www.fld.dk

FAKTA
Aftaleform
Drift og vedligeholdelse af hotellets
el- og VVS-installationer samt løbende
renoveringsopgaver
Periode
2012 - nu
Kunde
Hotel Hebron
Reference kontaktinfo
Peter Ullits Bech,
Manager
Mail: peb@hebron.dk

Sektionschef, El
Steven Andersen kan
fortælle dig meget mere.
Kontakt Steven på:
Tlf.: 30 16 08 65
Mail: steven@fld.dk

