
- din indgang til totalløsningen!



HorsensGruppen omfatter i dag seks selvstændige firmaer. Kompetente  
firmaer, der hver især inden for sit faglige felt kan løse opgaver med  
engagement, effektivitet og på den omkostningsfokuserede måde, som  
såvel erhvervskunder som private kunder i dag stiller krav om. 

Fælles for vores firmaer er også evnen til at skabe kvalitetsløsninger med 
afsæt i en forståelig rådgivning, og i den enkelte kundes faktiske behov. 

Ved byggeprojekter med en række fagentrepriser involveret, kan Horsens-
Gruppen løse opgaven på en både fleksibel og effektiv måde. Med os som 
partner er du sikret en smidig og intelligent projektgennemførelse. Vi har 
erfaringen omkring koordinering af alle fagentrepriser og de moderne  
styringsværktøjer. Resultatet er hurtigt og kosteffektivt kvalitetsbyggeri.

Med HorsensGruppen behøver du kun én indgang til det perfekte totalprojekt.

Den gennemførte 
fagentreprise...

...og det perfekte 
totalprojekt!



HorsensGruppen har gennem årene udført et stort antal projekter for vidt 
forskellige kunder – men vi har også et større antal faste kunder, som vi 
løbende udfører opgaver for.

Vi påtager os stort set alle projekter og typer opgaver inden for byggeri, 
bygningsvedligeholdelse, modernisering og forskønnelse. Vores kompeten-
cer bringes i spil ved både renovering og nybyggeri – og både som del- og 
totalentreprenør.

Vi løser opgaver for private og offentlige kunder, samt erhvervskunder – vi 
løser dog flest opgaver for erhvervskunder.

Erhverv
  Industri
  Detail
  Boligforeninger
  Private udlejere
  Offentlige virksomheder

Private
  Ejerboliger

    - Huse
    - Ejerlejligheder
    - Fritids- og sommerhuse

Alle typer opgaver 
– store som små



Med HorsensGruppen som partner er du og dine 
ønsker og behov i fokus, og du kan forvente:

 En saglig og kompetent rådgivning, som er baseret på den seneste viden 
 om materialer, teknologi og processer.

 At dine ønsker og behov er afdækket og vi har foretaget forventnings-
 afstemning inden vi går i gang.

 At der før igangsættelse er indgået klare aftaler om byggeriets vigtige 
 faser; omkring økonomien og tidspunkt for aflevering.

 At vi i vores anbefalinger af løsninger altid har tænkt på at du har krav på 
 den bedste løsning totaløkonomisk.

 At vi inden for rammerne af den aftalte økonomi tilstræber den absolut 
 højeste kvalitet – både når det gælder materialer og arbejdsudførelse.

 At vi i byggefasen og arbejdsudførelsen anvender den mest moderne 
 teknologi, maskiner og udstyr samt faglærte, kompetente medarbejdere.

 At du ved overdragelsen af projektet får behørig dokumentation for 
 kvaliteten og garantier med lang gyldighed.

 At du med os også har en partner, som ansvarsfuldt står inde for den 
 skabte løsning, og som er klar til at løfte dine fremtidige opgaver.  
 Vi var her i går – og vi vil også være her i morgen!

HorsensGruppen 
- vores løfter til dig



– med indbygget fremtid...
Bæredygtigt byggeri er sund fornuft – for det er ensbetydende med en 
række fordele på forskellige områder. Den bæredygtige byggeløsning handler 
bl.a. om:

  Brug af byggematerialer med mindst mulig miljøbelastning
  Minimalt energiforbrug
  Byggeri som sikrer optimalt arbejdsmiljø
  Boliger med det bedste indeklima og trivsel
  Vedligeholdelsesfrie løsninger

Alt dette medvirker til løsninger med den bedste totaløkonomi – også fordi 
det gode byggeri med gennemtænkte løsninger har den længste levetid.
Vi kan levere dit bæredygtige byggeri!

Innovation og løbende aktivitetsudvidelser
Også inden for byggeriet sker der en løbende innovation – materialer, teknik 
og byggemetoder ændres og forfines – og helt nye ting kommer til.
Som seriøs partner er vi forpligtet til løbende at have opdateret viden og  
indsigt – for kun sådan kan vi gøre en forskel og levere det gode byggeri.

I HorsensGruppen er vi i dag seks kompetente firmaer og et stort, samlet 
netværk af gode samarbejdspartnere. Men vi er klar til at udvide aktivi-
teterne, hvis markedet og kunderne stiller krav om det!

  

Bæredygtige  
løsninger



H.H. Hansen er et dynamisk og fleksibelt byggefirma, der tilbyder fag-, 
del- og totalentrepriser inden for byggeri af enhver art. Vi bygger 

både til private, det offentlige og erhverv – hovedparten af vores 
aktiviteter er dog inden for erhvervsbyggeri.

Viden og inspiration
Vi arbejder tæt sammen med arkitekter og ingeniører, som 
ikke blot kender alt til lovgivning, praktisk byggeri og bygge-
materialer – herunder de nyeste. De har også indsigt i design 
og de seneste tendenser, og kan bidrage med idéer og inspi-
ration til projektet.

Kvalitet til tiden
Med moderne maskiner, værktøj og udstyr i kombination 
med faguddannede og engagerede medarbejdere følger vi 
op på idéerne, og skaber det ønskede byggeri. Udført i bedste 
kvalitet – og færdigt til aftalt tid.

Vi løser opgaven:
  Nybyggeri
  Tilbygninger
  Renovering
  Ejendomsservice
  Energioptimering
  Graffitiafrensning



Viden, kompromisløs kvalitet og effektiv arbejdsudførelse – det 
er grundlæggende elementer i alle aktiviteter hos Malerfirma  
Kurt Hansen. For kunderne, der omfatter virksomheder,  
boligforeninger, private og det offentlige, betyder det stærke, 
holdbare løsninger med den bedste totaløkonomi.

Hele paletten af ydelser
Firmaet kan udføre hele paletten af de gængse ydel-
ser inden for malerfaget, men herudover tilbydes 
en række specialydelser: Effektiv bekæmpelse af 
skimmelsvamp, facaderensning m.v.
 
Alt hvad der er værd at gøre, er værd at gøre 
godt. Det kendte ordsprog kunne faktisk godt 
være motto for Malerfirma Kurt Hansen.

Vi løser bl.a. opgaverne:
 Renovering  
 Klargøring af lejligheder
 Facaderensning
 Certificeret til:

 - behandling mod skimmelsvamp
 - at arbejde med epoxy
 - anvendelse af brandhæmmende maling
 Opsætning af thermotapet
 Specialopgaver som: marmorspartling og opgaver 

 med bladguld
 Slutrengøring efter håndværkere
 Maling af rørføringer og tankanlæg



CCH Skilte & Design er et mindre og meget fleksibelt firma, som udvikler 
og leverer skilte af enhver type til virksomheder og butikker. 

Professionelle løsninger
I sine professionelle opgaveløsninger anvender firmaet kun de 

bedste materialer fra førende producenter og kan derfor 
garantere stor slidstyrke og lang levetid på produkterne.

Renoveringsopgaver i boligen
Til private udfører firmaet udsmykningsopgaver i 
form af wall stickers samt renovering af døre, 
køkkener og bordplader med stærke folier.

Stor kundekreds
Firmaets blev etableret i 2012, men til trods for den re-
lativt korte historie har CCH Skilte & Design allerede nu 
flere store kæder og virksomheder som faste kunder – 
et resultat af evnen til hurtigt at skabe kvalitetsløsninger.

Vi udfører bl.a. 
  Facadeskiltning 
  Pyloner

  Oversigtsskilte
  Vinduesdekoration
  Udsmykningsopgaver
  Byggepladsskilte
  Bildekoration/indpakning



Carl Bæk & Søn - et moderne og dynamisk autoriseret  
installatørfirma. Vi tilbyder en bred palette af ydelser,  
og de seneste produkter til virksomheder og butikker 
af enhver art samt boligforeninger og private.  

El-opgaver og hvidevarer
Firmaet udfører alle el-opgaver – herunder tekniske 
installationer, belysning, netværk, energibesparen-
de tiltag og fejlsøgning. Herudover kan vi levere 
alle typer af hårde hvidevarer.

Udstrakt service  
– kundernes sikkerhed 

Firmaet står til rådighed med udstrakt service 
– både i form af serviceaftaler med forebyg-
gende service til virksomheder og med generel 
tilkaldeservice ved problemer og nedbrud.

Opgaver – eksempler:
 Belysning og installationer
 Netværk
 Automatik & styring
 Energioptimering
 Service



Ønskes optimal sikkerhed og tryghed på din virksomhed; i butikken,  
på boligforeningens område eller hjemme i privaten, så har  

EB Alarmsystem løsningen.

Alle typer løsninger
Vi er markedsleder i Horsens-området og kan tilbyde alle 

dagens former for avancerede alarm- og sikringssyste-
mer, videoovervågning, mekanisk sikring m.v.

Vi udformer og leverer holdbare, stærke løsninger, der 
også er fremtidssikrede, da de både kan udvides og 

kombineres med alle former for alarm- og 
sikringsteknologi.

Autoriseret vagtfirma
Vi har ikke blot teknologien og løsningen – vi 
er også autoriseret vagtfirma, der er godkendt 
af rigspolitichefen.

Større sikkerhed med bl.a.
  Adgangskontrol

  Videoovervågning
   Tågekanoner
   Mekanisk sikring
   Vægterservice



Agree Danmark markedsfører og leverer moderne varmepumper og aircon-
ditionsanlæg. Varmepumperne sikrer brugerne betydelige besparelser på 
varmebudgettet, en mindre miljøbelastning og giver et bedre indekli-
ma. Airconditionsanlæg sikrer brugeren behagelig temperatur og 
ren luft. Herved øges trivsel, produktivitet og arbejdsglæde.

Agree Danmark udfører ikke selv den konkrete installationsop-
gave, men arbejder sammen med en lang række autoriserede 
virksomheder i hele landet.

Løsninger til forskellige bygningstyper
Vi har et stort sortiment, der samlet dækker et stort ydel-
sesområde. Vores produkter udvikles og produceres af Gree 
Electric Appliances Inc. of Zhuhai – verdens største special-
producent af produkter inden for luftconditionering, luft/luft 
og mobile aircondition.

Varmepumpeanlæg – optimale  
energibesparelser i 
 Sommerhuset
 Helårsbeboelsen
 Kontorer

Airconditionsanlæg – energirigtige  
køleløsninger til
 Beboelsen
 Kontorer/EDB-serverrum

 Institutioner
 Produktionslokaler

 Forretningslokaler
 Produktionslokaler



Et hus – mange løsninger
Vi er klar til at løse din opgave med engagement og stor  
effektivitet. Kontakt os for en uforbindende snak  
– få rådgivning og et godt tilbud.

HorsensGruppen
Lokesallé 63 

8700 Horsens 
75 64 28 21 

mail@horsensgruppen.dk
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Besøg os på horsensgruppen.dk


