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Året 2009 - i tekst og billeder
Besøg fra det ydre rum i Middelfart?
83 fuldt færdige ovenlys konstruktioner landede på taget af Sparekassen Middelfarts nye hovedsæde i
starten af 2009.
Lukning af taget blev sikret på kun 5 dage!
Læs om projektet, se detaljer/billedserie og film af montagen her: Middelfart Sparekasse
Var det besøg fra det ydre
rum eller….?

Klima, miljø og lavenergi
Det altoverskyggende emne i byggebranchen har igen i år været lavenergi og de forbedringer komponenter tilføres.
Hansen systemerne har ikke stået tilbage, banebrydende kuldebroisolering med ekstremt lave værdier på profilsnit,
flere projekter udvalgt som referencer på miljørigtig facade byggeri af forskellige institutioner, og anerkendelse af
vort arbejde med intelligente facader da Miljøminister Troels Lund Poulsen kom på besøg for at se ventilations
vinduet Hansen 3G med U-værdier omkring 0,5 W/m²K og verdens bedste støjdæmpning.
Mere om energikampagne og ministerbesøg her: Hansen projekt brugt i energi kampagne og
Danmarks Miljøminister besøger HansenProfile i Lem
Ministerbesøg hos
HansenProfile

”Still going strong” - HansenGroup rundede de første 100 år i 2009
HansenGroup rundede som Nordeuropas førende facadeentreprenør de første 100 år i 2009!
Ved at fastholde fokus på kernekompetencer som projektdrevet udvikling og kort vej fra idé til
udvikling og udførelse er HansenGroup kommet godt igennem jubilæumsåret 2009, på trods af den
verserende finanskrise og deraf nedgang i byggeriet.
HansenGroup har ekspanderet i året der gik og arkitekter behøver stadig kun en partner når der
skal udvikles, projekteres og udføres facadeentrepriser over hele Nordeuropa.
1909 - 2009!

Bag om de seneste tiltag på facademarkedet og nye Hansen selskaber her: Hansen i Europa

HansenProfile er et firma i HansenGroup - Nordeuropas førende facadeentreprenør.
Links til HansenGroup facadeentreprenører:

DFE

HubroHansen

PreconalHansen

Danish Vision

Glasalu

Stockholms

MagHansen

HSHansen

Aluminium & Glas

HansenMetallbau

HansenCentralEurope

Klik her for at til- eller framelde dig nyhedsbrevet.
Spørgsmål/kommentarer til Nyhedsbrevet, kan sendes via e-mail til Søren H. Sørensen, shs@hansenprofile.dk, eller info@hansenprofile.dk.
HansenProfile - Jernbanegade 26 - DK-6940 Lem - Tlf.: +45 9675 1100 - Fax: +45 9675 1178
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Ny inspiration!
I anledning af 100 års jubilæet er der udgivet en række nye inspirations
brochurer for nogle af de populære Hansen systemer:
- Hansen Millennium® 76 sider med smalprofiler til alle bygningstyper
- Hansen CellGlazing® 132 sider med et unikt uforstyrrede design
- Hansen UnitAl 72 sider med pre-fab elementer for super hurtig montage
Hovedvægten er lagt på det visuelle, og brochurer findes som både PDF
på hjemmesiden og i trykt form via dit Hansen selskab (klik på selskabsnavne nedenfor for kontakt info).
En kort fælles præsentation af de tre brochurer kan findes her.

God jul & godt nytår
- vi ses i 2010
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