


”For os i Proline Group er kunderne altid i fokus. 
Vores succes skyldes jo dem – og vores dygtige med-
arbejdere, selvfølgelig.”
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PROLINE VISER VEJEN

Kvalitet
Erfaring
Metode

Proline Group er førende på markedet i Europa, og det 
er vi meget stolte af. Det giver et stort ansvar at levere 
kvalitet helt ned til mindste detalje. Vores store og gen-
nemgribende viden skyldes suveræn brancheerfaring og 
en mangeårig rolle som pionerer inden for udvikling af 
nye metoder og teknikker. Det betyder, at vi altid har ad-
gang til den bedst mulige teknologi og løbende forbedrer 
vores arbejdsmetoder. 
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PÅLIDELIGE LØSNINGER
Proline Group er et sikkert valg, som skal overgå 
kundens forventninger hver gang. Vi tager ansvar for 
både helheden og hver eneste detalje og sikrer kvali-
teten gennem hele leverancen. Også på langt sigt. Vi 
er stolte over at være løsningsorienterede og ærlige 
ved hver eneste kontakt. Hos Proline holder vi, hvad vi 
lover.

Professionel
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Service og projektledelse

VI HJÆLPER DIG
Tøv ikke med at kontakte os i Proline Group. Uanset 
hvad det drejer sig om, vi behandler din henvendelse 
personligt og professionelt. Vores kundefokus sikrer 
sammen med vores serviceorienterede, fleksible imøde-
kommenhed en pålidelighed, som vores kunder virkelig 
sætter pris på.

Hver opgave ledes af vores dygtige projektledere, som 
har stor erfaring med at planlægge, køre og gennem-
føre projekter, hvad angår koordinering, og måske 
vigtigst af alt – information til alle berørte parter. Vi 
lægger altid stor vægt på projektledelsen, som vi ser 
som en af de vigtigste parametre for, at projektet bliver 
gennemført så gnidningsfrit og professionelt som mu-
ligt, ikke mindst for beboerne.
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TILFREDSE BEBOERE, TILFREDSE KUNDER
For os i Proline Group er tilfredse kunder – ejendommenes ejere, 
bebor og boligforeninger – af højeste prioritet. Og det vigtigste for 
os er tilfredse beboere. Når vi arbejder, tager vi derfor det størst 
mulige hensyn. Vi ved, at vores arbejdsplads er beboernes hjerte, 
deres hjem. Derfor er der altid gjort rent og ryddet pænt op, når vi 
forlader et afsluttet arbejde.

Som vi plejer at sige i Proline Group: Hvis man ikke kan se, at vi har 
været der, har vi gjort vores arbejde godt.

Vi er helt uafhængige af andre renoveringsarbejder og kan arbej-
de, uden at væg- og gulvbelægning bliver berørt. Desuden kan vi 
arbejde parallelt med, at andre opgaver bliver udført i køkken og 
badeværelse. Vores metoder giver dig fuld frihed til at vælge graden 
af vedligeholdelsesarbejder. Du slipper for at rive et fuldt fungerende 
badeværelse og køkken ned før tiden. De gamle rør renoveres i ste-
det indvendigt. Og det går hurtigt – normalt tager det kun en dage 
pr lejlighed

Fleksibilitet og hensyn

”Solid viden og velprøvede metoder. 
Men frem for alt – rengjort, til tiden og 
troværdig.”
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Afløbsrenovering

”Hvert projekt er unikt.”

GAMLE RØR KOSTER
Det er først, når de begynder at lække, at man barskt bliver mindet 
om, at afløbsrør også har en udløbsdato. Derfor er det altid mere 
omkostningseffektivt at forebygge problemer end at reparere, når 
skaden er sket. 

Proline Group har renoveret regn- og spildevandssystemer i ejen-
domme siden 1995. Vores arbejdsmetoder medfører minimale ind-
greb i ejendommen, med kun marginale forstyrrelser for beboerne/
virksomhederne i ejendommen. Med vores metoder får du et gen-
nemrenoveret afløbssystem uden at behøve at rive det gamle ud. Er 
skaden sket, og afløbssystemet lækker, skal det selvfølgelig repareres. 
Også det gør vi uden at vi  behøve at rive vægge ned og gulve op.

Uanset om det drejer sig om forebyggende vedligeholdelse eller 
reparation af allerede ødelagte rør, har Proline Group en holdbar 
løsning.
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SÅDAN FOREGÅR DET

KORREKT INFORMATION  
Først informerer vi alle berørte parter om hele pro-
cessen. Vi fortæller om tidsplan, arbejdsmetoder og 
besvarer alle eventuelle spørgsmål. Alle informatio-
ner til beboerne, der er nødvendige under arbejdets 
udførelse, planlægges og forankres hos den, der har 
bestilt opgaven.

KORREKT CERTIFIKAT
Med Proline Group kan du være sikker på, at det 
udførte arbejde er certificeret på alle måder. 

Afløbsrenovering

”Vi arbejder altid ud fra kundens 
specifikke behov” 

KORREKTE FORBEREDELSER 
Beboerne behøver ikke at flytte ud af deres lejlighe-
der under arbejdet. De behøver ikke engang at flytte 
deres møbler. Vi lægger afdækningspap ud, hvor vi 
arbejder, og afmonterer derefter sanitet og vandlås. 
Via gulvafløb eller tilslutninger til toilet og håndvask 
går vi derefter ind og renser grundigt med vand og 
roterende renseværktøj. 

Vi foretager en grundig undersøgelse af hele 
rørsystemet med kamera. Eventuelle afvigelser 
dokumenteres i en kontrolplan. Derefter er det tid 
til rørrenovering! 
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INDVENDIG BELÆGNING
Med vores selvudviklede teknik, Prolinemetoden, re-
noverer vi de gamle rør ved at sprøjte polyesterplast 
i flere lag med en times hærdning imellem. Vores 
belægning har en tykkelse på ca. 3-5 mm. Teknikken 
er testet og certificeret i flere lande. Med en doku-
menteret levetid på mindst 50 år.

SELVBÆRENDE RØR
Når plasten er hærdet, er resultatet et meget stærkt og selvbærende 
rørsystem. Vi kontrollerer kvaliteten på de nye rør ved at inspicere 
dem med et kamera – alle rør dokumenteres med sporbarhed på 
film. Når jobbet er afsluttet, kan det slet ikke ses, at vi har været der.

Afløbsrenovering

FLEKSIBEL FORING
Rør og afgreninger består af et rør af 100 % polyes-
terfiber med indvendig PU-Coating. Fiberen impræg-
neres med hærdeplast af høj kvalitet. Den fleksible 
foring monteres i uhærdet tilstand. Foringen sættes 
under tryk og selvhærder. Stikledninger og grenrør 
åbnes med en indvendigt arbejdende robot, der fræser 
grenrørsåbningen til fuld gennemstrømning. Til sidst 
monteres den skræddersyede grenrørsforstærkning. 

PROLINE PROSOC

3 mm

8 9



Ventilation

DET OPTIMALE INDSATSRØR
Et kanalsystems vigtigste opgave er at transportere luft fra et sted 
til et andet. Kanalsystemer, der lækker, betyder spild af energi til 
ventilatorer og opvarmning af luften. Desuden kan det forårsage 
sygdomme. 

FitFire er et miljøvenligt kompositrør til tætning af ventilationskana-
ler og udluftningskanaler. FitFire installeres i eksisterende kanaler, 
hvilket betyder, at du slipper for udskæring af nye huller, dyr sane-
ring af eternit eller andre ydre indgreb. Vi forer den eksisterende 
kanal og skaber en helt ny, glat kanal uden sammenføjninger og 
med samme kanalareal.

KANALTÆTNING TIL FORSKELLIGE 
TYPER AF VENTILATIONSKANALER 
Metoden er især velegnet til ejendomme, hvor ventilationskana-
len består af flere materialer, fx beton, tegl, eternit eller metalrør. 
Installationen er hurtig og effektiv. For beboere og virksomheder i 
ejendommen betyder arbejdet meget små forstyrrelser. Resultatet 
er en tæt kanal. Eksisterende miljøer bevares, og der kræves ingen 
ydre renoveringer efter afsluttet job.
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VÆLG FORDELENE MED KANALTÆTNING

”Kanaltætning bidrager til 
forbedret indeklima og en 
mere energieffektiv ejendom.”

Hurtig og renlig installation

Mindre behov for ventilationsdrift

Forbedret varmegenvinding

Økonomisk besparelse

Mindre varmetab

Sundere indeklima

Ventilation
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Originalen

LIFCO

EN STÆRK UDVIKLING MED EN STÆRK EJER
Proline Group ejes af Lifco AB. Lifcokoncernen er en industrikoncern. der er opdelt i tre 
forretningsområder – Dental, Demolition & Tools samt Systems Solutions. Siden 2014 
har Lifco AB været noteret på børsen i Stockholm. 

STØRST, BEDST OG MEST YDMYG 
Siden 1995 har vi bygget nye afløbssystemer i over 200.000 lejligheder. Vi har udført 
arbejde  fra enkelte lejligheder til større enheder for kommunale og private ejendoms-
selskaber og boligforeninger. Oven i det kommer skoler, industrier, sygehuse, hoteller, 
storcentre, plejehjem, kontorer, lufthavne, slotte og ministerier.

Vores helt specielle teknik til renovering af spildevandsledninger begyndte med en idé, 
der opstod i 1989 hos Proline Groups grundlægger, Sten Edström. Som entusiastisk 
bådejer indså han, at plast, som er så godt til at holde vand ude af en båd, også burde 
kunne holde det inde i spildevandssystemer, der har set bedre dage. 

Sten Edström brændte for sin idé og arbejdede hårdt i flere år på at udvikle den. Idéen 
blev patenteret, og virksomheden er siden blevet etableret over hele Europa. Det første 
renoveringsprojekt blev gennemført i Gävle i 1995.
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”Proline Group – det er os, der 
arbejder her og vores måde at være på.” 
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Referenser

Siltamäki, Helsingfors
839 Lejligheder fordelt på 40 huse

Malmø, Sverige
Flekxibel Foring (strømpeforing) i 54 lgh inkl. faldstammer

Zürich, Schweiz
Regnvandsstammer

Den Haag, Holland
40 lejligheder inkl. 20 stammer

Bonn, Tyskland
Relining af 2,1 km afløb i departments bygningen

Hvidovre, København
Tætning af 1040 ventilationskanaler
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Referenser

Universitetssygehuset i Umeå, Sverige  
Relining af faldstammer imens det var i brug

Amalienborg, København 
14 faldstammer med tilhørende grenrør 

Aachen, Tyskland
Tætning af ventilationskanaler – totalt 1490 meter

Gøteborg, Sverige
132 lgh, 39 faldstammer og 300 m kælderledning

Stockholm, Sverige 
Vi har relinet flere hoteller i området

Oslo, Norge
260 lejligheder inkl. faldstammer & kælderledning

”Nogle af vores projekter i 
Europa. 

-Rette metode på rette sted”
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