SERVICE GROUP ESBJERG
Firmaet har netop rundet de 10
år - og siden starten i 2008 er udviklingen gået stærkt for Service
Group Esbjerg.
I 2018 overtog Henrik Nielsen
virksomheden, og det har været
vigtigt for ham, at videreføre det
gode samarbejde med kunderne
og samtidig arbejde på konstant
at udvikle firmaet.
Hos Service Group Esbjerg
sætter vi kvalitet og sikkerhed i
højsædet - både for vore kunder
og ikke mindst for vore engagerede medarbejdere.

MANPOWER
Service Group Esbjerg er foruden
stilladssystemer også leveringsdygtige i følgende:
• Stilladsbyggere
• Rigger / montører
• Malere
• Formænd
• Supervisorer
• Rope Access
• Undervisere/kurser
• Andre forespørgsler? - Giv os
et ring.

DEN FORETRUKNE STILLADSLEVERANDØR
Service Group Esbjerg sætter
fokus på kvaliteten i arbejdet,
sikkerheden i udførelsen og
arbejdsmiljøet for vore egne og
kundernes medarbejdere.
Medarbejderne ved, hvad de

arbejder med, og denne viden
kommer også kunderne til gode.
Til daglig arbejder vi efter anerkendte standarder for kvalitet og
arbejdsmiljø.

ALUSTAR STILLADSSYSTEM
Alustar er et stilladskoncept, som
blev udviklet i begyndelsen af
1990’erne. Systemet blev typegodkendt i 1995 i Norge.
Alustar stilladserne har forbedret produktiviteten, halveret vægten og øget styrken. Det betyder,
at de samlede omkostninger ved
brug af en Alustar stilladsløsning

er økonomisk fordelagtig for
kunden. Opsætnings- og nedtagningstiden er reduceret med op
til 40%.
Aluminiumsstilladser har lang
levetid og materialet kan genanvendes, hvilket har stor betydning
i dag.

STOR LAGERKAPACITET
Service Group Esbjerg råder over
en stort lagerareal centralt på
havnen i Esbjerg, hvilket betyder
hurtig levering til vore kunder.

ALUSTAR STILLADSER
Service Group Esbjergs er agent
for Alustar A/S i Danmark, og dermed tilbyder vi markedets bedste
stilladsløsning.

TOOLS - SALES, RENTAL & CERTIFICATION
I tilknytning til stilladsforretningen er der opstået et behov for
at vi kunne levere mere end bare
stilladsløsninger:
• Faldsikring
• PPE
• Rigger grej
• Spil
• Udlejning og salg af diverse
stilladstilbehør
• Kontrol af løfteudstyr
• Fiberdug
Med vores placering centralt på
havnen i Esbjerg er vi tæt på vore
kunder og konstant i kontakt med
de virksomheder, der arbejder
døgnet rundt.

KUNDEREFERENCER
Service Group Esbjerg har gennem tiden haft mange trofaste og
tilfredse kunder:
• Maersk Olie og Gas
• Maersk Drilling
• Hess Denmark ApS
• Dong Energy
• INEOS Oil & Gas Denmark
• Vattenfald
• Siemens
• Vestas
• Total E&P Danmark
• NorSea Denmark,
samt mange flere…
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