El-teknik

Installationer, kommunkation og sikring

Vvs

Vand, varme, sanitet og blikkenslager

Ventilation

Varme, køl og indeklima

Vi forener kræfterne!

Brødrene Thomsen A/S overtages af Morten Fals pr. 1-4-2007 og bliver til: Brødrene Thomsen & Fals a/s.
Nyt CVR nr.: 30356748
Nyt kontonr.: (reg.nr. 9314) 4569587994
Kære samarbejdspartner
Det er med glæde, vi kan meddele, at el-installatør Morten Fals pr. 1-4-2007 overtager aktiviteterne i selskabet Brødrene Thomsen A/S.
Ativiteterne fortsætter på samme adresse og telefonnummer under navnet Brødrene Thomsen & Fals a/s.
Alle medarbejdere inkl. Povl Møller Thomsen fortsætter i firmaet og skal være med til at videreføre den kvalitetsbevidste og servicemindede virksomhed mod nye mål og vækst.
Ved at forene kræfterne forventer vi at kunne skabe en moderne teknisk virksomhed inden for el, VVS og ventilation og blive en seriøs spiller på et marked, hvor efterspørgslen for ”one-stop-shopping” er stærkt stigende.
De tekniske installationer udgør mere og mere inden for den samlede service- og byggebranche, og de tekniske fag vil med tiden overtage
en mere styrende rolle inden for byggeri i Danmark. Ønsket om mere comfort i byggerierne samt lovgivning omkring styring af energier som
lys, vand, varme, køl og ventilation vil betyde, at efterspørgslen af firmaer, som kan binde energierne sammen og levere den komplette
løsning, vil være stærkt stigende. Ydermere oplever virksomheden allerede vækst på områder som Teknisk Ejendomsservice samt Teknisk
Facility Management – ydelser som vil være stærkt stigende på bolig- og erhvervsmarkedet, og som Brødrene Thomsen & Fals a/s med sit
lokalkendskab og størrelse kan håndtere effektivt og kompetent.
Med baggrund i ovenstående samt mulighederne inden for de eksisterende markeder for VVS, ventilation og det brede el-tekniske marked
inkl. sikring og overvågning, finder vi det oplagt at danne en virksomhed, som kan udnytte de mange muligheder i den tekniske verden.
Med udgangspunkt i Brødrene Thomsens stærke organisation og position i markedet samt det endnu ikke fuldt udnyttede potentiale inden
for teknikentrepriser og el-teknik forventes det, at Morten Fals sammen med eksisterende og nye medarbejdere kan bringe virksomheden
de næste skridt mod nye, spændende tider og vækst.
Morten Fals, oprindeligt fra Aalborg, har mere end 18 års erfaring i el-branchen, heraf de sidste 13 år inden for ledelse, strategi og salg.
Han kommer fra en stilling som Regionschef for Lindpro’s aktiviteter i Syddanmark med ansvaret for 210 medarbejdere. På trods af at have
været væk fra Nordjylland i ca. 6 år har han fastholdt et bredt nordjysk netværk med kontakter til arkitekter, rådgivere, bygherrer, beslutningstagere på alle niveauer samt medarbejdere i branchen. Det forventes derfor, at virksomheden hurtigt vil opleve, at den eksisterende
medarbejderstab udvides, og vi håber at samarbejdspartnere og medarbejdere vil sørge for en god indslusning af de nye så den gode kultur
og ånd kan bibeholdes med et fortsat godt arbejdsmiljø på og udenfor arbejdspladsen.
Vi håber, at Povl’s overdragelse af firmaet bliver godt modtaget af alle vores samarbejdspartnere. Vi vil fra den samlede medarbejdergruppe
gøre alt, hvad der skal til for fortsat at yde vores kunder en høj service og kvalitet i arbejdet, som har været kendetegnende gennem Povl’s
foreløbig 47 år i virksomheden.
Fremtiden vil byde på mange spændende udfordringer, og Brødrene Thomsen & Fals a/s er klar til at være markedets foretrukne teknik
installatør med fleksible, effektive og kompetente løsninger inden for el, VVS og ventilation.
Med venlig hilsen
Povl Møller Thomsen & Morten Fals

Hovedkontor: Brødrene Thomsen & Fals a/s · Lundeborgvej 20 · Postboks 8007 · 9220 Aalborg Øst
Telefon: 98 15 23 00 · Telefax: 98 15 26 41 · www.btfa.dk · post@btfa.dk

Vend ➞

Vi forener kræfterne!

Morten Fals overtager pr. 1-4-2007 aktiviteterne i Brødrene Thomsen A/S og forener kræfterne i selskabet Brødrene Thomsen & Fals a/s.

Komplette løsninger inden for EL, VVS og VENTILATION

Vi sørger for installation, service og vedligehold af såvel større som mindre opgaver inden for erhverv/industri, kommuner, stat, pleje/
omsorg, institutioner, skoler, boligforeninger, private m. fl. Vores montører er fleksible, effektive og kompetente og forstår at sætte sig i
kundens sted og sørge for den rette løsning hver gang.

One-stop-shopping tlf. 98 15 23 00
Morten Fals

Ole K. M. Thomsen

Jesper S. Hermansen

Povl Møller Thomsen

Direktør

VVS-installatør

El-installatør

Konsulent

Mobil: 41 95 10 00
mfa@btfa.dk

Mobil: 30 94 92 21
omt@btfa.dk

Mobil: 30 94 92 01
jsh@btfa.dk

Mobil: 30 94 92 20
pmt@btfa.dk

· Salg El-VVS-Ventilation
· Teknikentrepriser
· Serviceaftaler
· Partnering
· Facility Management
· Projekter i hele
Danmark

· VVS-installation
· Ventilation
· Blikkenslagerarbejde
· Indeklima
· Energirådgivning
· Aut. kloakmester
· Teknisk isolering

· El-teknik
· Intelligente install.
· Sikring og overvågning
· Kommunikation
· Procesinstallationer
· Styring og regulering
· IT-løsninger

· Totalentrepriser
· Energirådgivning
· VVS/ventilation
· Skifertag
· Blikkenslagerarbejde
· Solvarme
· Bademiljøer

Kontakt det stærke hold

Vi står klar døgnets 24 timer! Vores kompetente servicemedarbejdere står klar til at løse netop dit behov.

Fremtidens teknikpartner

Vi samler branchernes bedste medarbejdere og ønsker at være den foretrukne teknikpartner inden for løsning af service- og vedligeholdelsesopgaver samt projekter i byggebranchen. Vi er fleksible, effektive og kompetente og sørger for, at kræfter og viden er samlet under
ét tag til glæde for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi har en unik størrelse, som gør det muligt at opretholde stor teknisk know-how
samtidig med, at medarbejderne sørger for tværgående videns deling på tværs af fagene el, VVS og ventilation. Vil du vide mere om, hvad
vi kan tilbyde netop din virksomhed så kontakt os for en uforpligtende samtale.

Gem denne side
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