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Produktion på dansk fabrik
Ventil- og elskabet fremstilles og monteres på vores egen fabrik 
i Danmark, hvor vi har samlet alle nødvendige kompetencer til 
at udforme en kundespecifik løsning. Vi kan derfor tilbyde en 
løsning i forhold til dine ønsker og behov.

Direkte levering på byggepladsen
Vi gør det så nemt som muligt for dig som kunde, og leverer 
derfor et færdiginstalleret og testet ventil- og elskab direkte til 
det sted, du ønsker. 

Fordele ved en Priess-Shelters løsning

•  Klar til at sætte i drift umiddelbart efter levering

•  Alle installationer er testet og afprøvet inden levering

•  En leverandør og en kontaktperson sikrer det fulde overblik
 

Kvalitetspolitik
Hos Alfred Priess A/S har vi fokus på kvalitetssikring for at nå 
vores målsætning om at give dig et produkt, der lever op til dine 
krav og forventninger. Vores kvalitetspolitik sikrer dig en høj
kvalitet, god service og det fulde overblik over din løsning.

Kontakt os
Kontakt vores salgsafdeling på telefon 9744 1011 og få en 
proffessionel vejledning og hjælp til at løse dine udfordringer. 
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Denne speciel udviklede kombineret ventil- 
og elskab er specielt velegnet til mindre 
installationer.

Den nye kombinerede ventil- og elskab gør det 
nemt at installere og udføre efterfølgende service, 
idet alle installationer er samlet et sted. Alle el-
installationer, ventiler og flowmålere er placeret i hver 
sin sektion af skabet. 

Ventil- og elskabet er isoleret og frostsikret, idet
skabet er fabrikeret af de samme kvalitets-
elementer, som anvendes til vores poulære 
teknikhuse. Dette sikrer dig et godt og lang-
tidsholdbart produkt, der kræver et minimum af 
vedligeholdelse. Vores løsninger er gennemtestet 
til at kunne modstå alt slags vejr.


