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Prefab & Modulære MEP Systemer
Din partner i design, produktion og montage af 
pre-fabrikerede modulære MEP Systemer

Fra design til 
pre-installerede systemer



Smidig installation

Fra design til 
levering

Prefab løsninger

RAL kvalitetssikring

Pålidelig

Inspireret af smarte løsninger fra starten

Walraven er et globalt aktivt fi rma i installations industrien, grundlagt i 1942. Vi har altid været dedikeret i vores arbejde for at gøre det lettere og 

mere effektivt for vores kunder, med simple og smarte løsninger, omfattende service og excellent support.

Walraven. The value of smart
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Om Walraven

Walraven Group

Walraven, med hovedkvarter i Mijdrecht, Holland, er i dag et 

internationelt fi rma med egen produktion og salgskontorer i 

mange lande. Walraven beskæftiger mere end 1000 ansatte. 

Walravens produkter er brugt af tusindevis af installatører i 

Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Mellemøsten, Asien og 

Australien. Walravens produkter er brugt i boliger, industrien og til 

infrastukturelle projekter.

Årtiers erfaring

Siden 1942 er vores produkter og know-how blevet kendt for 

top kvalitet. Årtier af erfaring, sammen med vores ansattes 

professionelle færdigheder, har bygget Walraven op fra grunden.

Vi er stolte af vores historie.

Innovation

At udvikle og implementere innovative tekniske ideer har høj 

prioritet hos Walraven. Udgangspunktet er at det skal være enkelt at 

bruge vores produkter, tidsbesparende at installere samtidigt som vi 

sikrer optimal pålidlighed.

Vi tilbyder pålidelighed 
og høj kvalitet.

Smarte systemløsninger

Hvert enkelt produkt er en vigtig del af et samlet system. 

Walraven-produkter er markedsorienterede, innovative og tilpassede 

til kundens behov. Vi tilbyder systemløsninger på områderne 

fastgørelse, brandbeskyttelse og sanitær. Kombineret med vores 

omfattende tekniske salgsstøtte, kan du stole på en komplet løsning.



RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656

Walraven betyder kvalitet 

ISO 9001:2015 certifi ceret

Walraven betyder kvalitet. Det er derfor vores organisation er ISO 

9001:2015 certifi ceret. 

Produkt kvalitet

Mange af vores produkter tilfredstiller specifi kke udgangspunkter 

i kvalitet og standarder, som er påkrævet for specifi kke montager. 

Blandt mange tests, bliver vores produkter hele tiden testet for 

sikkerhedsbegrænsninger. Disse tests foregår både hos os, såvel 

som på test faciliteter som er offi cielt godkendt. Dette beviser at 

Walravens produkter, er en ekstra garanti til de mest krævende 

kvalitets standarder.

Sikker sammenligning (RAL-Kvalitetsmærke)

Walraven er et af de grundlæggende medlemmer af 

‘Gütegemeinschaft Rohrbefestigung '. Denne forening, der består af 

de vigtigste producenter af rørophængssystemer, har fastlagte klare 

retningslinjer og testprocedurer.

Dette gør det lettere at sammenligne de tekniske egenskaber, f.eks

maksimal tilladt belastning af rørfi kseringsprodukter under normale

forhold og under brand.

'Gütegemeinschaft Rohrbefestigung' 

var anerkendt i 2003 af RAL, det tyske 

institut for kvalitetspleje.

Ekstra garanti mod de 
strengeste kvalitets krav

The value of smart
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Smarte systemløsninger
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■ BIS RapidRail®, BIS RapidStrut®

 og Maxx Profilskinner

■ Bjælkeklemmer, kabelclips og kabelbøjler

■ BIS Yeti® og BIS Ursus®

■ Pacifyre® Brandbøsninger, kraver og fuger

■ starQuick®, Bifi x® G2 og BIS HD Rørbøjler

■ Tilbehør, lette plugs og HD ankre

Rørbøjler Profi lskinner Taginstallationer

Befæstelse Britclips® Brandsikring



Prefab & Modulære MEP Systemer

Udover standard serien, tilbyder Walraven også prefab og modulær MEP systemer. 

Sammen med en højt kvalifi ceret ingeniør afdeling, kan Walraven tilbyde certifi cerede 

løsninger, hvis det ønskes. Ser vi fremad er erfaring, kendskab og suveræn service, en 

af  grundende til at vælge Walraven som samarbejdspartner for Prefab og modulære 

MEP systemer.

En pålidelig og værdifuld partner

Walraven har lang erfaring i design, 

produktion og samling af Modulære 

MEP-systemer. Om nødvendigt tilbyder vi 

muligheden for at levere løsningen

præfabrikeret og dermed fremskynde

installationsprocessen. Ved at tage kontrol 

over hele processen er vi i stand til at levere

nøjagtigt hvad der passer til den specifi kke 

efterspørgsel. På grund af den 

verdensomspændende deltagelse i 

succesprojekter og vores erfaringer, er

Walraven en pålidelig og værdifuld partner.

Service

Vi er forpligtet til at tilbyde dig storartede

tjenester. Om det er pålidelige og

nøjagtige råd, løsninger til specifi kke

spørgsmål eller just-in-time levering til din 

beliggenhed; Walraven-specialisterne er 

altid klar til at støtte!

BIM

Vi arbejder på at udvikle BIM 

modeller til alle vores produkter. 

Når de er tilgængelige, vil de 

alle blive placeret på vores 

webside. Ved at gøre det, gavner 

det hvert projekt for at tjekke 

design og mulige løsninger. Efter 

konstruktionen er informationen 

omkring vores modeller meget 

brugbar i forbindelse med 

facilitetsstyring.

Vi tilbyder dig Revit (LOD350 og 

højere), Revit og BIM support og 

assistance på projektet. 

■ Modulære MEP Systemer ■ Prefab

The value of smart

www.bimobject.com/walraven
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Walraven's specialister står 
altid klar til at hjælpe!



Kvalitetssikring Logistik

Udvikling

The value of smart

Fælles projektbetegnelse

Produktion

Alt under et tag 
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Service

Produktion

Værktøj



The value of smart

Et udvalg af muligheder

Alt-i-en rammer

Vandrette rørføringer
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Fixpunkter

Vertikale rørføringer



The value of smart

Sammen fi nder vi den bedste løsning

Arbejdet med fastgørelses- og brandbeskyttelsessystemer bliver 

mere og mere komplekst på grund af avanceret teknologi og 

ændrede byggekrav. Når du forbereder eller udfører et projekt kan 

du støde på et problem, som du ikke selv kan løse. Walraven Project 

Engineering har lang erfaring med tekniske løsningsproblemer.

Fra udregning til on-site konstruktions support

Udover vores produkter, tilbyder vi teknisk support til bl.a. fi xering 

af rør, luftkanaler eller kabelbakker, konstruktioner til tekniske 

installationer på tag, såsom solpaneler, klimaaggregater, rammer 

samt rør- og kabelgennemføringer i brandklassifi cerede adskillelser.

Vi tilbyder bl.a.:

■  Fuld service: fra projekttegninger til teknisk support på 

byggepladsen.

■ Detaljerede tilbud for en omkostningsbesparende løsning.

■ Specialiseret support til installationsspørgsmål.

■ Prefab-løsninger.

■ Revit / BIM support.

Vores ekspertise er tilgængelig for dig!

Baseret på dine individuelle krav kan vores Project Engineering-

personale levere et forslag, velbegrundet med detaljerede 

beregninger, 3D CAD / Revit-tegninger, dele lister og tilbud. 

Kort sagt, vores ekspertise er tilgængelig for dig!

Walraven Teknisk Projektering 
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Omfattende erfaring
i løsning af tekniske

udfordringer
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Hovedkontor

J. van Walraven Holding B.V.
Mijdrecht (NL)

Walraven Group 

Your Advisor

Walraven Danmark

Tlf. +45 4637 0510

E-mail: info.dk@walraven.com

Walraven
Walraven er producent af et bredt sortiment 

af installationssystemer, med særligt fokus på 

ophængssystemer, brandsikring og sanitære systemer. Siden 

grundlæggelsen i 1942, er familievirksomheden vokset til 

en international virksomhed med mere end 1.000 dygtige 

medarbejdere og egne salgs- og produktionsfaciliteter fordelt 

ud over Europa.

Vores medarbejdere tænker i løsninger, og hjælper dig 

gerne med velbegrundet rådgivning og teknisk support. Det 

foregår i tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere 

og distributører. Takket være dem, er Walraven produkter 

tilgængelige et sted tæt på dig i Europa, Nord- og 

Sydamerika, Mellemøsten, Asien og Australien.

The value of smart

Mijdrecht (NL)

Walraven B.V.
The Netherlands

Mladá Boleslav (CZ)

Walraven s.r.o.
Czech republic - Slovak republic

Shanghai (CN)

Walraven Shanghai, Ltd.
China

Mijdrecht (NL)

Walraven International
Other countries

Kraków (PL)

Walraven Sp. z o.o. 
Poland - Lithuania - Latvia 

Estonia

Malmö (SE)

Walraven Nordic AB
Sweden - Denmark - Norway - 

Finland - Iceland

Tienen (BE)

Walraven BVBA
Belgium - Luxembourg

Kyiv (UA)

Walraven Ltd.
Ukraine

Dubai (AE)

Hira Walraven
Middle East

Bayreuth (DE)

Walraven GmbH
Germany - Austria - Switzerland 

Italy - South East Europe

Barcelona (ES)

Walraven Iberia S.L.
Spain - Portugal

Budapest (HU)

Walraven Kft.
Hungary - Romania

Grenoble (FR)

Walraven France Eurl
France

Detroit (US)

Walraven, Inc.
United States of America 

Canada

Mumbai (IN)

Diamond Walraven

Banbury (UK)

Walraven Ltd.
United Kingdom - Ireland

Moscow (RU)

Walraven LLC
Russia

18 Salgsafdelinger

Singapore (SG)

Walraven Pte. Ltd.
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Market served by:

Walraven companies

Agents

Hovedkontor

J. van Walraven Holding B.V.
Mijdrecht (NL)

Mijdrecht (NL)

J. van Walraven B.V.

Banbury (UK)

Walraven Ltd.

Changshu (CN)

Walraven Metal Products 

(Changshu) Co. Ltd

Cista (CZ)

Suchánek & Walraven s.r.o.

Istanbul (TR)

Jefleks Plastik Kauçuk

Detroit (US)

Walraven, Inc.
United States of America  

Canada

Horka (CZ)

Suchánek & Walraven s.r.o.

Gramsbergen (NL)

Loko Gramsbergen B.V.

Mumbai (IN)

Diamond Walraven

Barcelona (ES)

Walraven Iberia S.L.

Horka (CZ)

SWO Tooling s.r.o.

11 Produktionsafdelinger
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Find ud af hvordan vi kan supportere dig

Vil du fi nde ud af mere om vores løsninger der er beskrevet i denne brochure?

Eller vil du tale om hvordan vi kan hjælpe dig med at fi nde den bedst mulige løsning til dit projekt. Tag kontakt allerede i dag!

Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

Danmark

Walraven Nordic AB
Nordenskiöldsgatan 6

211 19 Malmö (SE)

Tel. +45 46 37 05 10

info.dk@walraven.com


