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Engelgaar Teknik a/s har gjort 
tekniske løsninger og support til 
vores særlige kendetegn.



VI VIL VÆRE DE 
BEDSTE TIL 

ENERGIOPTIMERING,
TEKNISKE LØSNINGER
OG SUPPORT
Vi råder over alle de kompetencer, der skal til for at gennemføre 
et komplet energioptimeringsprojekt fra analyse til udførelse samt 
efterfølgende drift og service – det kalder vi for eConcept. Vi har 
hjulpet vores kunder smidigt igennem deres energioptimerings 
projekter og sikret størst mulig effekt for investeringen.

UDPLUK AF KUNDE- REFERENCER
FLSmidth
Beredskabsstyrelsen
Egedal Kommune
Advokatfirma Kromann Reumert
Ingeniørfirma SWECO 
Bygningsstyrelsen
MT Højgaard



SKAL VI LØSE EN 
OPGAVE FOR JER?

 TRYGHED, UDVIKLING OG LØNSOMHED

Engelgaar Teknik a/s har gjort høj kvalitet, synergi mellem Vvs og El samt
driftssupport til vores særlige kendetegn. Hos os kommer kunderne igen,
fordi de er glade for det arbejde, vi har udført og den service, vi leverer.  
Vores succes hænger sammen med, at vi har dygtige montører som arbejder
sammen i teams med serviceledere, projektledere og teknikere.

ENERGIMÆRKNING
Bygninger og anlæg ændrer 
sig hele tiden og vi er alle 
afhængige af at driften 
fungerer optimalt, for brugere 
og kunder. Er skaden sket 
påvirker det i høj grad den 
daglige drift og medfører dyre 
og besværlige vagtudkald.

VVS OG EL SERVICE 
Vi er til din rådighed både når 
det gælder almindelig vvs, el, 
service og reparationer, og vi 
er også gearet til hurtig akut 
udrykning via vores døgn- 
vagtordning.

SERVICEEFTERSYN
Få styr på driften, komforten, 
energien og forbruget. Det kan 
ofte være bekosteligt, hvis der 
opstår uforudsete udgifter på 
ejendommens installationer.

ENERGIOPTIMERING
eConcept er en proces til 
store besparelser. Vi har 
hjulpet vores kunder sikkert 
igennem deres drifts- og 
energioptimerings projekter 
med eConcept.

ENTREPRISER
Totalløsninger og 
fagentrepriser indenfor VVS, 
energioptimering, køling 
samt Commissioning, Cx. 
Vi udfører alt fra mindre 
VVSentrepriser til avancerede 
installationsopgaver.

TERMOGRAFERING
Med el-termografering kan 
man nedsætte risikoen for 
dyre driftstop, og utilsigtede 
nedbrud, er det med el-
termografering muligt at 
planlægge vedligehold. Så 
man undgår driftstop og store 
reparationer.

DATA INSTALLATIONER
Data Installationer (PDS og 
Fiberkabling) Vi udfører kobber 
kabling fra kat 5 til kat 7 
netværks installationer Samt 
at vi udfører Fiber kabling fra 
OM2 til OM5. Når der stilles 
store krav til Netværket.
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TEAM
MØD VORES

Henrik Engelgaar
Adm. Direktør / Vvs-installatør

Allan Andersen
Servicechef / Afdelingschef
Serviceafdeling El & VVS

Mik Christensen
Serviceleder / Håndværkstaksator
Serviceafdeling VVS

Erik Nielsen
Serviceleder / Overmontør
Serviceafdeling VVS

Mike Sparwath Berger
Serviceleder / Overmontør
Serviceafdeling VVS

Brian Andersen
Projektleder / Overmontør
Projektafdeling VVS

Kim Bjørn
Teknisk leder / Overmontør
Teknik/support afdeling

Katrine Strubberg
Koordinator/ Kontorassistent

Anita Petersen
Kontorassistent / Bogholderi

Poul Ringsholm
Økonomichef / Bogholderi

Kim Rune Sølvhøj
Projektchef / Afdelingschef
Projektafdeing VVS

Mark Engelgaar
Energikonsulent
Teknik/support afdeling


