Kvalitetsbyggeri er en
forudsætning og hastighed
er altafgørende
Dalsgaard Byg A/S fremstiller, levere og
montere modulbyggeri til kunder over hele
landet.
Modulbyggeri er i fremdrift. Metoden med at fremstille
modulerne/bygningerne inde i en hal, hvor det er tørt,
varmt og sikkert er indlysende. Men det er også vigtigt
at vi ser ind i forretningen, som en helhed og de forskellige led igennem processen skal hænge sammen, fortæller Klaus Trend Poulsen. Produktionsfaciliteterne skal
være tidssvarende og ”up to date”, og når det fungerer og
du sætter et hold af erfarne og dygtige medarbejdere, der
på hver sit område bidrager til at optimere hver en skrue
og hver en kvadratmeter, så får vi et stærkt produkt, som
udelukkende består af kvalitet og gode løsninger, samtidig med at det er fremstillet på kort tid.
I 2020 har vi også tilføjet eget hold af 6 dygtige entreprenører, Aut. kloakmester, projektledere som forbereder og
udfører arbejdet på pladsen inden modulerne ankommer,
så i dag løses mange projekter i totalentreprise.
Coronatiden er svær og kræver konstant tilpasning,
men indtil nu har vi kunne køre nogenlunde normal drift.
Selvfølgelig med større afstand, berøringsfrie vandhaner,
større kantine, skiftevis pauser, rigeligt med spritflasker
og hyppigere rengøring.

Dalsgaard flyttede ind på Bugattivej i Vejle foråret 2016
hvor produktionshal 1 blev indviet, nr. 2 kom til i 2018 og
nu er vi i jorden og har fundamentet til Hal 3. Når den er
færdig til maj 2021, så har vi ca. 1 hektar under tag.
Det kræver også en stor plads til at håndtere de mange
moduler, når hver enhed fylder 40-50m2 og logistikken
skal være optimal. Pladsen er overalt befæstet og i alt råder vi over knap 5 hektar.
Søsterselskabet Dalsgaard Pavilloner A/S er specialister
i projekter, hvor kunden lejer midlertidige flytbare pavilloner/moduler. En opgave med 2500 m2 undervisnings
lokaler, laboratorier og kontorer kom i hus den 5. april 2020.
Byggeriet blev fremstillet i moduler på fabrikken i Vejle,
kørt til kunden, monteret og afleveret den 18. september
2020. En anden opgave med 80 kontorarbejdspladser blev
løst på 10 uger. I øjeblikket fremstilles der knap 3000 m2
til en ny kunde med akut behov for ekstra m2 som er færdig i juni 2021. Vi tilpasser alle projekter i samarbejde med
kunden alt efter om det er midlertidigt eller til permanent
byggeri. Ligeledes har vi mange aftaler, hvor vi varetager
alt omkring FM ydelser under hele perioden, således vi
levere og driver løsningerne i hele lejeperioden.
Bæredygtighed og omtanke igennem processerne bliver mere og mere efterspurgt. Vi kender vores produkter.
Medarbejderne kan i høj grad bidrage med stor viden om
hvordan materialerne anvendes og udnyttes optimalt.
Det giver en virkelig god kombination, samtidig med at

vi har et årelangt samarbejde med vores leverandører, så
vi er i stand til at håndtere de krav/ forventninger som
bygherre ønsker.

