
De stigende gaspriser, påbuddet om udfasning af olie og 
gas til opvarmning og de aktuelle internationale tilstande 
har resulteret i stigende fokus på, og ønske om skift, til 
fjernvarme hurtigst muligt, i hele Danmark. 

Dette gælder også i Gentofte Kommune, hvor udbyg-
ningen af fjernvarmen er i fuld gang, til de mere end 
6000 ejendomme, der frem til 2028 vil få mulighed for at 
tilslutte sig. 

Udbygningen sker som en del af den grønne omstilling, 
hvor ambitionen, allerede i 2010, var at udbygge det 
eksisterende fjernvarmenet, til at dække hele kommunen. 

Selve projektet er opdelt i flere entrepriser, og isoplus 
er valgt som rør- og komponentleverandør til de første 
udbygningsområder. 

Med den travlhed der er i branchen, er vi tillige glade 
for at vi har stærkt serviceteam, der kan være entrepre-
nørerne behjælpelige med montage af både svejse- og 
krympemuffer.

Med isoplus 380° servicepakke er teknisk rådgivning og 
installering samt udarbejdelse af rørstatik og alarmteg-
ninger naturligvis inkluderet i leveringerne, ligesom det 
også er en naturlig del af vores ekstraordinære service, 
at alarmtekniker, Poul Rappold, installerer alarmbokse 
og gennemmåler systemet inden den endelige aflevering. 

Fjernvarmen er ikke længere en sæsonbetonet branche. 

Bæredygtighed og grønne løsninger er i konstant høj 
kurs, og vi er, hos isoplus, rigtig glade for at vi med dette 
projekt, kan bidrage til en betragtelig reduktion af Gen-
tofte kommunes CO2 udledninger.

Grøn omstilling i Gentofte

isoplus-gruppen har mere end 35 års erfaring inden for produktion af præisolerede rørsystemer med lavt varmetab, der 
altid lever op til branchens normer og krav. Vi er desuden en innovativ og moderne virksomhed, der leverer høj kvalitet både 
når det gælder vores produkter og vores tekniske serviceydelser. Det er vores målsætning at være branchens hurtigste, mest 
fleksible og mest pålidelige samarbejdspartner.
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Kunde

Gentofte Fjernvarme

Tidshorisont

August 2021 – December 2028 
Ca. 5.000 nye kunder

Fjernvarmesystem enkelt- og dobbeltrør

Længde, dimensioner, isolering

85 km DN 32 – DN 200, Serie 3 
100 km CU ø20 & ø25, Serie 3

Trond Pedersen

Tlf.: +45 20 46 55 50
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