
Vi sørger for at skabe  
fremtidssikrede løsninger

TeknikhuseDansk kvalitet og design siden 1921

PRIESS
 VAND OG INDUSTRI



Priess A/S leverer kundetilpassede løsninger af teknik-
huse og skabe.

Når det gælder kundetilpassede løsninger, er det 
naturligvis i tæt samarbejde med kunden. Kunden stiller 
os en række krav, som vi bestræber os på at fuldføre. 
Det kan være alt lige fra størrelsen af huset, til hvilken 
funktion og opgave det skal udføre.

Vi sørger for at skabe fremtidssikrede løsninger.

UNIKKE  
LØSNINGER

• Produktudvikling

• Kundetilpassade løsninger

• Tæt dialog med produktchefer 
og konstruktører

• Ekspertviden inden for området







FORDELE
1. Knowhow  

I mere end 60 år har vi løbende opda-
teret og forbedret huskonceptet, som 
vi bruger i dag. Det gør os til en værdi-
fuld samarbejdspartner.

2. Komponenter af højeste kvalitet  
Priess A/S anvender kun anerkendte 
leverandører af komponenter og mate-
rialer der leverer den højeste kvalitet til 
indbygning – hvilket højner kvaliteten 
betydeligt.

3. Kundetilpassede løsninger  
Om din forespørgsel enten er til drik-
kevand eller spildevand, kan vi kunde-
tilpasse huset og dets komponenter 
efter individuelle behov og ønsker. 

4. Dansk kvalitetsløsning  
Kvalitet er den bedste miljøbeskyttelse! 
Derfor er vores stationer stort set ved-
ligeholdelsesfri og har en lang levetid. 

5. Komplet service fra design til  
levering on-site 
Vi er med fra start projekteringen af 
stationerne til den endelige levering.

6. Fleksibel konstruktion 
Med en konstruktion der er opbygget 
over en let ramme, kan tag og hus let 
afmonteres. Om du skal have tilføjet 
komponenter efter levering og place-
ring på fundament, er det altså muligt 
ved hjælp af få remedier.



HVORFOR VÆLGE PRIESS?

• Fleksible leveringstider

• Vedligeholdelsesvenligt

• Fleksibel design/materialer og farver 
kan tilpasses omgivelserne

• Stærke og varmeisolerende vægge

• Støjisoleret

• Sikret mod hærværk og indbrud

• Standardlevering på betonfundament 
(alternativ på stålramme)

• Præfabrikeret

• Mulighed for at udstyre med kran til 
løft af pumper/rør

• Modulopbygget

• Lav vægt

• Vejrbestandigt = Lang levetid

• Individuel placering af døre med  
en dørlysning i bredden fra 600-2800 
mm.
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