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Vinder på viden
Varme- og brugsvandsforsyning i nyt spændende etagebyggeri
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VINDER PÅ VIDEN
Til byggeriet 8-tallet i Ørestaden, der er tegnet af
arkitektfirmaet BIG, har Gemina Termix leveret
fire moderne compactstationer.

HVAD VAR OPGAVEN?
Compactstationer til nyt markant byggeri

Foto: Lene B. Skytthe

Som udvalgt leverandør skulle Gemina Termix i
samarbejde med installatøren forestå den endelige
dimensionering og bestykning af fire compactstationer
til opvarmning i et nyt byggeri med mere end 500 lejemål
og et erhvervsareal på 10.000 m².

HVORFOR GEMINA TERMIX?

HVAD ER RESULTATET?

Vinder på viden

Leveringsdato fremskyndet,
men alligevel overholdt

Som altid i forbindelse med nybyggeri forelå der for
8-tallet en specifikation fra den rådgivende ingeniør.
I et konstruktivt samarbejde med installatøren
og den viden Gemina Termix har om alle landets
fjernevarmeværker, fandt man frem til den mest
optimale kombination mellem pris, ydeevne og kvalitet.
Der er ingen tvivl om, at Gemina Termix vinder
sådanne projekter på sit høje vidensniveau om
fjernvarmeværkernes særlige krav. ”Vi besidder en
ekspertise, der sætter os i stand til at sammensætte den
mest optimale løsning uanset hvilket fjernevarmeværk,
vi skal koble systemet op i mod”, forklarer Lars
Christensen, der som senior distriktschef har den
direkte dialog med kunderne. Som en del af Danfosskoncernen har Gemina Termix stor indsigt i de Danfosskomponenter, der ofte indgår i compactstationerne.
I forbindelse med 8-tallet faldt ordren ud til Gemina
Termix’ fordel, fordi den valgte installatør ved flere
tidligere lejligheder havde benyttet Gemina Termix.
Da samarbejdet på de foregående projekter var meget
vellykket, faldt valget helt naturligt på Gemina Termix,
der netop formår at løfte store opgaver som 8-tallet.

Leveringsdatoen blev pludselig fremskyndet, fordi
man kunne se en fordel i at sænke den største af
compactstationerne ned igennem en åbning før alle
mure blev rejst. Hos Gemina Termix havde man, i kraft
af sin meget fleksible produktion, mulighed for at
overholde det ønskede leveringstidspunkt.
Netop fordi produktionen af alle Termix units, store
som små - lige fra compactstationer og ned til villaunits - foregår lokalt hos Gemina Termix i Sunds, har
Gemina Termix mulighed for at udvise en vis fleksibilitet
i forbindelse med produktionstid og leveringsdato.

FAKTA OM 8-TALLET
Tegnet af: Bjarke Ingels (BIG)
Beliggenhed: Ørestaden
Areal: 60.000 m2
Formål: Bolig og erhverv
Antal boliger: 530
Færdiggøres: 2010
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