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PRO|GRUPPEN forener stærke teknikkompetencer
Den 7. december samles en række unikke kompetencer indenfor ventilation, køling og bygningsautomatik i
PRO|GRUPPEN, som bygger på mere end 15 års erfaring fra selskaberne PRO ventilation, PRO køleteknik
og SND Danmark. De tre selskaber tilbyder hver især stærke faglige kompetencer, som kan leveres hver for
sig eller forenes i unikke integrerede løsninger.

Den danske byggebranche får nu en ny leverandør af tekniske løsninger, som bygger på mere end 15 års erfaring – og som ikke blot har fokus på at levere teknik, men også service i verdensklasse. PRO|GRUPPEN tilbyder
unikke integrerede løsninger indenfor bygningsteknikkens vigtigste nervebaner: ventilation, køling og bygningsautomatik og selskabet gør det med en stærk tro på, at god service gennem hele processen gør en afgørende
forskel.
”Hvad enten vi fungerer som integreret leverandør af ventilation, køling og automatik, som totalleverandør af
teknikentreprisen eller leverandør indenfor et af vores tre kerneområder, så tager vi ansvar. De rigtige tekniske
løsninger og en skarp pris har selvfølgelig stor betydning, men vi tror fuldt og fast på at vores ry for at levere
en unik service gør en stor forskel”, siger adm. direktør Bjarne Nielsen fra PRO|GRUPPEN.
Gennem de sidste 15 år er PRO ventilation med Bjarne Nielsen i spidsen vokset til en af de største leverandører
af ventilation til byggebranchen i hovedstadsområdet. Sammen med sin søn Ole, der er medstifter af selskabet,
og en række partnere samler han nu selskaberne PRO ventilation, PRO køleteknik og SND Danmark under
PRO|GRUPPENs vinger i det nyistandsatte domicil på H.J. Holstvej i Rødovre.
”Vi mener at ventilation, køling og automatik i fremtiden vil være et af de mest centrale elementer i byggeriet
fordi der er stadig stigende fokus på energiforbrug og indeklima – ikke kun på baggrund af miljøkrav, men
også på grund af klimaforandringerne, som er begyndt at berøre vores hverdag. Derfor tror vi at tiden er inde
til at levere en effektiv cocktail af ventilation, køling og intelligent styring”, siger Bjarne Nielsen.
Selskaberne i PRO|GRUPPEN har gennem årene arbejdet for nogle af de mest kvalitetsbevidste bygherrer og
ejendomsbesiddere, herunder f.eks. Dansk Industri, Københavns Lufthavne, DONG og ATP. Selvom det er forventningen at kunderne kan se fordelene ved en integreret leverance af ventilation, køling og automatik, så skal
selskaberne i PRO|GRUPPEN fortsat samarbejde med andre leverandører af byggeteknik.
”Selskaberne i PRO|GRUPPEN skal fortsat være ideelle samarbejdspartnere for andre leverandører af byggeteknik. Vi har massevis af gode og langvarige samarbejdsrelationer med andre leverandører og det har vi ingen planer om at ændre på. Vi vil naturligvis 100% loyalt støtte op om de eksisterende samarbejder i de tre
selskaber”, siger Bjarne Nielsen.
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Samtidig med dannelsen af PRO|GRUPPEN omdøbes gruppens tre selskaber til PRO|VENTILATION,
PRO|KØLETEKNIK og PRO|BYGNINGSAUTIOMATIK. De tre selskaber bevarer selvstændige ledelsesgrupper
der omfatter årtiers erfaringer indenfor de respektive kompetenceområder. I PRO|VENTILATION består ledelsen af Bjarne Nielsen og Ole Brenting, i PRO|KØLETEKNIK Claus Mogensen og i PRO|BYGNINGSAUTIOMATIK
er det Allan Hansen og Michael Hansen.
For yderligere oplysninger, kontakt:
Adm. direktør Bjarne Nielsen
E-mail: bni@proventilation.dk
Mobil: +45 20 13 08 08
Om PRO|GRUPPEN
PRO|GRUPPEN er Danmarks bedste og meste effektive leverandør af byggeteknik med fokus på ventilation, køling og bygningsautomatik. PRO|GRUPPEN leverer teknikløsninger med fokus på godt indeklima, lavt energiforbrug og optimal drift, inklusive kvalitetscertificeret
service. PRO|GRUPPEN består af selskaberne PRO|VENTILATION, PRO|KØLETEKNIK og PRO|BYGNINGSAUTOMATIK. De tre selskaber
tilbyder hver især stærke faglige kompetencer, som kan leveres hver for sig eller forenes i unikke integrerede løsninger. Læs mere om
PRO|GRUPPEN på www.progruppen.dk

