LEJ BEMANDING AF OS
VVS · SMEDE · SVEJSERE · TØMRERE · ELEKTRIKERE
FACADEMONTØRER · VENTILATION

EURO
www.euro-industries.dk

ERFARNE RØRLÆGGERE OG VVS MONTØRER
Vi har vores egen stab af dygtige industri- og
instrumentrørlæggere, vvs-montører samt certificerede muffemontører til fjernvarmeindustrien. Vores afdeling af rørlæggere har været
med under konstruktion af nogle af Norges

største rørsystemer. Vi er i dag i besiddelse af det
mest moderne produktionsudstyr spændende
fra svejsemaskiner, gevindskæremaskiner, pressefittings systemer samt alt i almindeligt håndværktøj.

Referencer
Oslo Central Station
Postgiro bygget, Oslo
Postterminalen, Oslo
Oslo Universitet

TØMRERE OG FACADEMONTØRER
Vi kan tilbyde dygtige vikarer inden for alle tømrerfagets aspekter. Vores kompetenceområde
ligger inden for facade/glas og vinduesmontage,
nybyggeri og renovering af store og små boligbyggerier, kontorer m.v.

Referencer
Aker Solution, Stavanger
Statoil head office, Trondheim
Helleren, Bergen
FN-bygningen, KØbenhavn

De sidste 12 år har Euro Industries specialiseret
sig i facadelukning på større byggerier i ind- og
udland.

KVALIFICEREDE SMEDE
OG SVEJSERE
MED MANGE SPECIALER
Behøver i kvalificerede smede eller svejsere,
inden for stål og industri branchen, har vi en
bred vifte af rustfastesmede, aluminiumssmede, bygningssmede, plade- og konstruktions smede, skibsbyggere samt kedel-smede.
Alle smede hos Euro Industries, er uddannede
under danske standarder inden for smedeog svejsefaget, og har stor erfaring inden for
bl.a. konstruktioner, plade- og rørarbejde,
svejsning, skibsbyggeri og energiteknik.
Vore svejsere er altid opdateret i svejseprocedurer i henhold til Norsk Veritas.

Referencer
Scanwafer, Porsgrunn
Nydalen Nord, Oslo
Premm RAFF, Lysekil (S)
NSB, Oslo

VENTILATION OG EL
Vores erfarne køle- og ventilationsmontører har
monteret køle- og ventilationsanlæg til en lang
række forskellige formål, bl.a. til skibsindustrien, on/offshore til olieindustrien, byggerier
m.m.
Når vores montører har været i gang, kan du
derfor være sikker på at have et anlæg, der
virker.

Euro Industries elektrikere har mange års erfaring i alle former for montage. Vores speciale
er levering af mandskab til skibsværfter og industrien, samt on/offshore til olieindustrien.
Alle vores elektrikere opdateres jævnligt inden
for den nyeste teknologi for området.

Referencer
Scanwafer, Porsgrunn
Crown of Scandinavia, DFDS
Aker Finnyards, VIKING LINE
FIELDS, København

OM EURO-INDUSTRIES
EURO Industries er en dansk virksomhed, der
specialiserer sig i at levere veluddannede, certificerede håndværkere til industrielle projekter. Euro Industries blev grundlagt i 1993. Det
seriøse engagement, branchens bedste priser,
samt en viden om at kundepleje er vejen til det

gode samarbejde er grundstenene for vores
vækst og succes - ikke blot i Danmark, men over
hele verden. Vi kender dit behov - baseret på
mange års erfaring og evnen til at lytte. Vi lytter
også gerne til dig og din virksomheds specifikke
krav og ønsker.
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