
Grundig rådgivning er afgørende for arkitekturen 
i ethvert brandsikringsanlæg fra Strøm Hansen 

Strøm Hansens ”brandfolk” er din ga-
ranti for at få den mest gennemtænkte 
løsning indenfor brandsikring som 
overhovedet muligt. Vi brænder for op-
gaven og bevarer samtidigt det rolige 
overblik over selv meget komplekse op-
gaver. Vi er ildsjæle med is i maven! Vi er 
entusiaster, og vi er stolte af det!

Danmarks bedste rådgivning
Strøm Hansen er pga. sine 8 forskel-
lige indsatsområder vant til at sam-
mentænke helheder - og til at arbejde 
i krydsfelterne mellem mange forskel-

lige fagområder. Bl.a. derfor har vi en 
meget høj grad af faglig viden. I kombi-
nation med vores brede praktiske erfa-
ring, præcise ekspertise og entusiasti-
ske tilgang til opgaverne, tør vi godt love 
dig Danmarks bedste brandsikrings-
rådgivning inden for brandtekniske in-
stallationer.

Individuelt sammensatte anlæg
Hos Strøm Hansen ser vi brandsik-
ringsanlæg som en vifte af individuelt 
sammensatte produkter, der kan stå 
alene, eller som kan kombineres med 
andre  alarmanlæg - i en (total)løsning, 
som vi designer og projekterer på, indtil 
du er helt tryg og tilfreds.

ISO 9001 og DBI certificeret
Strøm Hansens investering i medar-
bejdernes kompetencer er samlet i 
en ISO 9001- og DBI-certificering for 
brandsikringssystemer. Det garanterer 
professionalisme på design, projekte-
ring og vedligehold af brand- 
anlæg som ABA, ABV, AVA,  
ARS,  ABDL og sikkerheds- 
belysning, EL-termografi mm. 

STRØM HANSEN-“BRANDFOLK”
- ILDSJÆLE MED IS I MAVEN

Strøm Hansens 
brandsikring
- din tryghed

Strøm Hansen er: brandsikring, 
el-service, automation, entrepri-
se, trafikstyring, airport, alarm-
anlæg, solceller og el-tavler.   
Lær mere om os på : 
www.stroemhansen.dk

Strøm Hansen har mange års erfaring i at 
sammensætte præcise brandsikringsanlæg, 
der opfylder vores kunders behov 

Brandteknisk design og projektering
I samarbejde med dig leverer Strøm 
Hansen gennemført design og projek-
tering af nye brandsikringsinstallatio-
ner til eksempelvis dine bygninger, høj-
værdirum, maskiner, tavler, krydsfelter 
og procesudstyr.

Daglig drift og vedligehold
Når din brandstrategi er klar og dit 
brandsikringsanlæg installeret, rådgi-
ver vi også om - og foretager vedlige-
hold af anlægget. Så skal du blot læne 
dig tilbage og være helt tryg. 

Kontakt: 
Flemming Bo Johansen
fbj@stroemhansen.dk
Direkte: +45 28 12 25 53
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