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Stor aktivitet i byggebranchen skaber
travlhed hos ekspert i overdækning
Presenninger til både studentervogne og
kæmpe overdækninger af byggepladser er
blandt de varierende opgaver, som West
Presennings udfører i tæt samarbejde med
firmaets polske leverandør.
Af Jakob Fønns
Foto: Thomas Olsen

West Presenning er eksperter i overdækning med
mere. Ringsted-firmaet, der
har adresse på Thorsvej,
udfører mange forskellige
opgaver for vognmænd, scene-leverandører, teltholdere
og som specialist i overdækning af byggepladser.
- Vi er altid meget glade
for at påtage os opgaver, der
udfordrer vores kreativitet.
Når kunden kommer med
en idé, er vi med på at finde
en løsning, der fungerer. Vi
tager en snak om mulighederne og fremstiller nogle
prototyper, som kunden så
tager stilling til, siger indehaver af West Presenning
Jørn West.
I øjeblikket har firmaet
særligt travlt med at frem

stille overdækninger til studentervogne, der skal køre
med årets studenter i slutningen af juni.

Byggeplads overdækket

West Presenning har netop
leveret sidestykkerne til den
enorme overdækning af en
byggeplads i Kalundborg,
som virksomheden Sitecover har udviklet og opstillet omkring et byggeri for et
lokalt olieraffinaderi. Byggepladsen er fuldstændig
dækket til og beskyttet mod
vejr og vind.
Leverancen omfatter 100
sidestykker, der tilsammen
dækker et areal på 4500 kvadratmeter. Hertil kommer,
at sidestykkerne er monteret med 1,5 kilometer teltkæ-

Her ses den byggeplads i Kalundborg, som West Presennings har sørget for den kæmpe overdækning af. 
der til at fæstne dugene med.
West Presenning har udviklet siderne i samarbejde
med Sitecover i 2018-19. Pro-

duktionen af siderne er foregået hos West Presennings
leverandør i Polen.

Når kunden har godkendt
oplægget, sætter West Presenning sin polske leveran-

Privatfoto
dør i gang med at producere
løsningen.
– Inden for byggeriet og

You dream it - We make it
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automatiske
anlæg og tavler
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RENOVERING
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Opbygning
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Tømrermeste

Når tandproteser giver besvær, er der
ofte andre muligheder end at få nye.
Hos Tandprotetikeren sætter vi en ære
i at renovere og korrigere, når det er
muligt. Det er så let, men også dyrt bare
at kassere og købe nyt. Kom og få råd.

Tømrermeste
Ringsted Møllegade 12 · Tlf. 57 61 09 33
Haslev Torvet 9 · Tlf. 56 31 25 26
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Vieraltidmegetgladefor
atpåtage os opgaver, der
udfordrer vores kreativitet. Når kunden kommer
med en idé, er vi med på
at finde en løsning, der
fungerer.
Jørn West,
indehaver af West Presenning

industrien går det stærkt
i øjeblikket. Derfor har vi
valgt at øge vores import af
presenninger, primært til
overdækning og afdækning.
Vi kan nu hurtigt levere alle
former for presenninger i
standard-størrelser. Fra de
mindste til de største. Vi har
en virkelig god leverandør i
Polen, som vi har samarbejdet med i mange år, og som
altid leverer produkter i høj
kvalitet til en fornuftig pris,
siger Jørn West.

I værkstedet på Thorsvej udfører
West Presenning fortsat specialopgaver og reparationer.

ER DU KLAR TIL SÆSONEN
MANGE MASKINER I 2 STÆRKE MÆRKER:
MULTICLIP PLUS 50 SEB
Med Briggs &
Stratton motor,
elstart, selvkørende,
pro styr, sidevejs
justering, 48 cm
klippebredde

,r 995

Spa

Med 15,5 hK Briggs
& Stratton motor,
hydrostatisk fremdrift, 95 cm combi
-elreg. klippebord

22.995,Inkl. moms

Spa

SERVICE
Som en del af vores
service er maskinerne
altid køreklare
når du handler
her

4.200,Inkl. moms
Villa 16 HST

,r 300

00,-

7.0
Spar

&

RESERVEDELE

Vi har reservedele til
vores sortiment samt et
bredt udvalg af andre
maskiner også

HS 56 C-E
2 MIX-motor,
easy2start og
dobbelt slebne
knive, lav vægt.

3.995,Inkl. moms
00,-

2
Spar

FS 131 buskrydder
4 MIX-motor, med
tilbehør, linehoved,
skære klinge og
bæresele.

3.795,Inkl. moms
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