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Vi sørger for at skabe  
fremtidssikrede løsninger



I BÅDE INDLAND OG UDLAND GÆLDER DET ALTID OM, AT VÆRE MED PÅ DE NYESTE 
TENDENSER OG TEKNOLOGIER, DETTE GÆLDER OGSÅ HOS PRIESS A/S. HOS PRIESS 
A/S BESTRÆBER MAN SIG ALTID EFTER, AT VÆRE MED PÅ MODEN OG HAR I GENNEM 
ÅRENE UDVIKLET OG TILPASSET SIG, I SAMARBEJDE MED KUNDEN. SKABENE DER 
PRODUCERES VED PRIESS A/S KAN OPFYLDE KUNDENS MANGE KRAV. OM DET 
GÆLDER TRYK- OG TEMPERATURMÅLING I LEDNINGSNETTET, STYRING, SPOLER, 
FREKVENSOMFORMERE OSV., SÅ HAR PRIESS A/S I SAMARBEJDE MED KUNDEN, DEN 
HELT RIGTIGE LØSNING. 

PRIESS SKABE – EN VÆRDISKABENDE LØSNING

Priess A/S blev etableret for 100 år siden og har i de sidste 60 år leveret teknikhuse til infrastrukturen på det 
danske marked. Vi har udviklet os sammen med markedet og leverer derfor i dag stadig flere komplette løsninger. 
Virksomheden er 100% dansk ejet og har „hands on“ på husene fra start til slut. Lige fra valsning af coils til leve-
ring og montering af husene på sitet. Alt arbejde bliver udført i Danmark og bidrager til at sikre danske arbejds-
pladser, solid dansk kvalitet og hurtig levering af kundetilpassede løsninger. Alt sammen højner det kvaliteten i det 
arbejde og den service Priess A/S leverer. 

Priess A/S leverer kundetilpassede løsninger til infrastrukturen. 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 skabet, til hvilken funktion og opgave det skal udføre. Vi sørger for at skabe 
fremtidssikrede løsninger.

• Kombinering af elforsyning og pumpestyring

• Komplet levering (Plug & Play)

• Mulighed for kundetilpassede mål

FREMTIDSSIKREDE LØSNINGER TIL 
INFRASTRUKTUREN



1 2 3

Design og projektering 
sammen med kunden. 
Krav til udstyret afklares 
og placeringen af dette 
fastlægges.

Alle materialer til skabet opbevares 
hensigtsmæssigt – det sikrer yderli-
gere kvaliteten af slutproduktet.

I denne del bliver skabet bukket, 
svejst og derefter samlet i vores 
specieltudviklet fabrikshal. Skabet 
skal derefter igennem vores ma-
lekabine, hvor den ønskede farve 
samt korrisionsklasse bliver malet. 
Skabet kommer ind til slutmontagen 
og de ønskede dele bliver derefter 
monteret.

PRODUKTION AF SKABTILBUDSFASE



Det færdige skab bliver i 
denne fase, pakket og sættes 
på en lastbil. Skabet leveres 
til kunde, der efterfølgende 
selv står for installation. 
(medmindre andet er aftalt)

LEVERING TIL KUNDE ANVENDELSESMULIGHEDER

?

Generelt brugt indenfor bl.a.:

- Spildevand
- Drikkevand
- Energiforsyning
- Varme
- Digital infrastruktur



FORDELE
4. Dansk kvalitetsløsning 

Kvalitet er den bedste miljøbeskyttelse! 
Derfor er vores skabe stort set vedlige-
holdelsesfri og har en lang levetid.

5. Komponenter af højeste kvalitet 
Priess A/S anvender kun anerkendte 
leverandører af komponenter og 
materialer der levere den højeste kvalitet 
til indbygning – hvilket højner kvaliteten 
betydeligt.

6. Fleksibel udvidelse 
Skabene kan let åbnes og udbygges i 
vertikal retning.

1. Kombinering af komponenter 
Skabe fra Priess A/S gør det muligt at lave 
styring og el i et og samme skab.

2. Søvandsbestandigt aluminium 
Til specielle miljøer, som eksempelvis et 
havneområde med meget saltvandssprøjt, 
leveres skabene beklædt med søvandsbe-
standigt aluminium.

3. Skabe i strømlinet design 
Om det er i by eller på land, kan skabene 
blænde sig ind med miljøet. Det kan være 
skabet skal være ubemærket eller at det 
skal skabe blikfang.



• Kombinering af komponenter

• Søvandsbestandigt aluminium

• Strømlinet design

• Dansk kvalitetsløsning

• Komponenter af højeste kvalitet

• Fleksibel udvidelse

• Lav vægt

• Vejrbestandigt
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HVORFOR VÆLGE PRIESS?


