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Priess A/S blev etableret for næsten 100 år siden og har i de sidste 30 år leveret teknikhuse 
til det danske marked og  infrastruktur. Vi har udviklet os sammen med markedet og leverer 
derfor i dag stadig flere komplette løsninger. 

Gennem intensiv kundekontakt har vi gennem årene fået stor erfaring på både det danske 
og det europæiske bredbåndsmarked og har udviklet Priess fiber-bredbåndskonceptet. 
Dette er baseret på produktion af skræddersyede teknikhuse, der består af standardkom-
ponenter som “Plug & Play“ løsning. Disse bliver produceret i vores egen fabrik og bl.a. 
udstyret med el-installation, fiberguides, racks, køling og overvågningssystemer. De kan let 
varieres i størrelse, materiale og design og dermed tilpasses til ethvert kundeønske. Der er 
også mange tilvalgsmuligheder såsom:

• Alsidig og fleksibel tag og facade-design

• Valg af tagrender/afløbsrender

• Yderligere kabel- og/eller lagerrum

• Anti-graffiti behandling.

Kontakt os og sammen finder vi den bedste løsning til dit projekt. 

VELKOMMEN TIL DET GENNEMPRØVEDE 
PRIESS BREDBÅNDS-KONCEPT

UDVIDELSEN AF DET HURTIGE INTERNET MED FIBERNETVÆRKET TIL EUROPÆISK TOPNIVEAU 
KRÆVER MEGET HURTIGERE INTERNETFORBINDELSER END DER ER STANDARD I DAG. PRIESS 
BREDBÅND-TEKNIKHUSE ER PERFEKT EGNET TIL FORMÅLET. 

DISSE SÅKALDTE POP-STATIONER (POINT OF PRESENCE) BESKYTTER DEN HØJ-SENSITIVE 
TEKNOLOGI ISÆR MOD FUGTIGHED OG EKSTREME TEMPERATURER OG SIKRER, AT YDERLIGERE 
BRUGERE PROBLEMFRIT KAN TILSLUTTES I DET DAGLIGE ARBEJDE. 

PRIESS BREDBÅND LØSNINGER – ET INNOVATIV KONCEPT
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Design og projektering sammen 
med kunden. Krav til udstyret 
afklares og placeringen af dette 
fastlægges. 

Huset produceres i en specielt 
udviklet fabrikshal. Alle materialer 
til huset opbevares indendørs  
– det sikrer yderligere kvaliteten  
af slutproduktet. 

PRODUKTION AF BREDBÅNDSHUSETTILBUDSFASE
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Afhængig af dine ønsker kan vi 
udover standudstyret installere 
ekstra udstyr som eksempelvis 
antistatisk linoelum, el-tavler med 
transientbeskyttelse, dørkontakter, 
temperaturmåling, ODF- og/eller 
racks for aktiv udstyr samt FSV-
kabling. Jording sker efter WDE 
100 eller komplet. 

Bredbåndsstationen løftes i beton-
fundament on-site og afsættes på 
sandpude. Derefter tilkobles strøm 
og stationen er i drift. Aflæsningen 
organiseres enten af dig eller af 
Priess.

PLUG & PLAY LEVERINGINSTALLATION AF UDSTYRET 



FORDELE
1. Plug and play-levering med alle tekniske 

installationer og komponenter 
Bredbåndsstationen færdigmonteres og 
leveres nøglefærdig i henhold til vores plug 
and play-princip. 

2. Individuelle løsninger optimeret til net-
værksplanlægning 
Kundetilpasset og skræddersyet udvendig 
beklædning; alle komponenter kan kombi-
neres efter individuelle behov og ønsker. 

3. Lave installations- og driftsomkostninger 
Udgifterne til klimaanlægget holdes på et så 
lavt niveau som muligt gennem isolering og 
udendørs luftkøling.  

4. Komplet service fra design til levering på 
stedet 
Vi overtager projektledelsen for stationer-
ne og installationsforberedelserne. 

5. Lyst og tørt indendørsområde 
Takket være det innovative design er bred-
båndsstationerne helt tørre fra dag ét og 
tilbyder et behageligt og dermed effektivt 
arbejdsmiljø.  

6. Nyt innovativt fundaments koncept, 
der erstatter traditionelle kælderløsninger.

7. Priess Intelligence 
Avanceret sikkerheds- og overvågningssy-
stem, herunder fx adgangskontrolsystem, 
røgalarm, terrorbeskyttelse, fugtigheds-
overvågning, UPS.

8. ODF- og Active-Rack-systemer 
Priess tilbyder forskellige mærker og syste-
mer.

9. Covid-19-sikring 
Priess tilbyder Covid-19-desinfektion og 
rengøring i husene (MDS AG-Hase).

10. CO2-venlige løsninger 
Priess tilbyder CO2-reducerende løsninger 
gennem lave driftsomkostninger og gode 
isoleringsegenskaber.

11. Kan udvides fleksibelt 
Bredbåndshusene fra Priess kan udvides 
ved fx at tilføje en udbygning. Priess POP-
stationer, med hulrum under gulvet, kan 
hurtigt og let flyttes til et nyt sted.

www.priess.dk



WE PROVIDE DEVELOPMENT

 De vigtigste fordele:
• Plug and play-levering

• individuelle løsninger

• Lave installations- og  
driftsomkostninger

• Komplet service fra design til  
levering på stedet

• Dansk know-how & design

• Lyst og tørt indendørsområde

• Priess Intelligence

• ODF- og Active-Rack-systemer

• CO2-venlige løsninger

• Covid-19-sikring

• Kan udvides fleksibelt
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