PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

INTELLIGENS FOR ÆLDRE
INTELLIGENTE TEKNISKE INSTALLATIONER

INTELLIGENS FOR ÆLDRE
FUGMANN har stor erfaring med renovering og nybyg af plejehjem.
Fælledgården på Østerbro i København er et fornemt eksempel på, hvordan
intelligente tekniske installationer hjælper til at bringe et nedslidt 70’erbyggeri helt op til Bygningsreglementets skrappe 2015-standard.
RENOVERING AF ÆLDRECENTER
FUGMANN havde et bredt sæt af kompetencer
i spil under den gennemgribende renovering
af Plejeboligcenter Fælledgården på Østerbro i
København.
- Det kan godt være, det bliver kaldt en renovering, men der var reelt tale om nybyggeri. Bygningen blev skrællet helt ned, til kun råhuset stod
tilbage, og så bygget op igen, siger teknisk chef
hos FUGMANN, Klaus Therkildsen.
Renoveringen omdannede 250 boliger til 193
og bragte det nedslidte 70’er-byggeri helt op til
Bygningsreglementets skrappe 2015-standard.
At det kunne lade sig gøre skyldes ikke mindst de
tekniske installationer.
Ud over at udskifte alle traditionelle elinstallationer, har FUGMANN etableret intelligent lysstyring

med KNX. Det højner komforten for personale og
beboere, der undgår at tænke over at tænde og
slukke lyset, og sparer samtidig gevaldigt på energiforbruget. Det samme gælder det CTS-anlæg,
vi har etableret, som overvåger og styrer varme
og ventilation efter behov. Vi har også leveret alle
installationer til plejehjemmets industrikøkken og
professionelle vaskeri samt monteret automatiske døre, wifi, teleslynger og lovpligtigt brandalarmeringsanlæg.
- Plejecenter Fælledgården var en stor og spændende udfordring. Der er virkelig kommet flotte
forhold for de ældre, og teknikken spiller bare.
Vores team af medarbejdere havde hjertet med
og gik virkelig op i det. Det er virkelig et byggeri,
der gør mig fagligt stolt, siger Klaus Therkildsen.

KUNDEUDTALELSE:

Som projektleder er det en stor fordel at samarbejde med specialister, der ved, hvad de taler
“
om. Det gør FUGMANN. De er dygtige, proaktive og foran processen, og det sikrer mod dyre forsinkelser i byggeriet. De er i stand til at løfte hele den eltekniske opgave, så jeg kan nøjes med en
leverandør i stedet for syv. Jeg vil bestemt anbefale virksomheden til andre. Meget gerne.
”
- PER J. JENSEN, DAVÆRENDE PROJEKTLEDER FOR JÖNSSON.
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STOR ERFARING MED PLEJEHJEM
FUGMANN har stor erfaring med plejehjemssektoren og gennem mange år været involveret i
både renovering og nybyg af pleje- og omsorgscentre.
Blandt disse er nyopførslen af Birkehøj Plejecenter i Tåstrup, der som Fælledgården lever op til
2015-kravene, samt Langagergård Plejecenter,

der er Greve Kommunes første privat drevne
plejecenter. Vi har desuden været involveret i
ombygningen af Rydholdtgård Plejehjem i Hellerup, der gik fra 80 til 52 tidsvarende værelser.
For tiden arbejder vi på nyopførslen af det trekløverformede Akaciegården på Frederiksberg,
der bliver spækket med intelligent teknologi som
KNX.

FAKTA
Udførelse:
Omfang:
Entreprise:
Bygherre:

2011-12
17.701 kvadratmeter inklusiv kælder
Knap 25 millioner
Københavns Kommune sammen med den selvejende institution Omsorgscentret
Fælledgården.
Totalentreprenør: Jönsson

SERVICE
Service er en hjørnesten i forretningen FUGMANN. God service sikrer, at tekniske installationer fungerer
optimalt. Det giver minimalt energiforbrug og maksimal komfort. Når FUGMANN leverer service, kan den
bygningsansvarlige slappe af og stole på, at vi har styr på helheden. Det gælder, når vi er på døgntilkald
eller løser en enkeltstående opgave – og det gælder i de årelange servicesamarbejder, vi har med mange
af vore kunder.

KONTAKT OS
Du er altid velkommen til at kontakte os på
36 15 05 05 eller besøge vores hjemmeside
www.Fugmann.dk for mere info om vore
kompetencer og referencer.

36 15 05 05
info@fugmann.dk
www.fugmann.dk
Facebook.com/FugmannAS
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