GALLERI K
TOTAL TEKNISK EL ENTREPRISE

AVANCERET EL ENTREPRISE
AXELTOFT har stået for den avancerede, total tekniske el entreprise på Galleri K. Bygningen er fyldt med installationer
som hhv. ABA, ABV, AVA, FIBER, DATA, EL, DALI, UPS

Komplekse løsninger i eksisterende bygning
Galleri K var fra starten af en spændende, men dog også krævende el entreprise. Vi har skullet tænke mange tekniske
aspekter ind i byggeriet. Især var har det været et udfordrende element, at vi selv har måtte projektere det hele i en
total teknisk løsning inkl. ABA, ABV, AVA, lysstyring, fiber, data, UPS, serverrum, hovedforsyninger, tavleanlæg
En af de udfordrende opgaver var, at bevarer det oprindelige og originale udtryk. De eksisterende stukke samt nogle
lofter skulle bevares. Men udtrykket i bygningen skulle fremstå rå og med synlige installationer, som kan kambolerer
med, at bevarer de eksisterende udtryk. Her syntes vi, at vi har lykkedes med, at afleverer installationer af en høj
standard. man ikke normalt kan forvente installation udført på, af denne type opgave med manglende projektering.
Opgaven er endnu en gang afleveret til tiden uden væsentlige fejl og mangler
”Vi har i denne opgave løftet vores egne forventninger til, hvad vi troede vi var i stand til at udfører. Det er til dato den mest
krævende opgave vi har haft. En krævende bygherre og en usamarbejdsdygtig entreprenør har gjort det svært for os. Vi har
leveret ud over det forventelige på denne opgave. At udfører opgaven uden en rådgiver, inden for den økonomiske ramme
er en bedrift. Dette viser, hvor stærke vi er på dette område.”
Jacob Axeltoft, Direktør

Udførelse:

2020-2021

Areal:

7.800 m2
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El teknisk rådgiver:

AXELTOFT er eksperter i tekniske totalløsninger for detaljeorienterede kunder

KONTAKT OS

53 55 57 11

Du er altid velkommen til at kontakte os på 53 55 57 11 eller
besøge vores hjemmeside www.axeltoft.dk for mere information om
vores kompetencer og referencer.

info@axeltoft.dk
www.axeltoft.dk

