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KVALIFICERET MANDSKAB,  
UDSTYR OG METODE  
TIL ENHVER OPGAVE

MED VÆGT PÅ KVALITET OG DEADLINES



Et uddrag af vores referencer:

•	 Ny	Lillebælt	Bridge,	Danmark	(wrapping	&	affugtning)

•	 Höga	Kusten	Bridge,	Sverige	(wrapping	&	affugtning)

•	 Forth	Road	Bridge,	Storbritannien	(wrapping	&	affugtning)

•	 Severn	Bridge,	Storbritannien	(wrapping	&	affugtning)

•	 Humber	Bridge,	Storbritannien	(wrapping	&	affugtning)

•	 Älvsborg,	Sverige	(wrapping	&	affugtning)

•	 Storebælt	Bridge,	Danmark	(wrapping	&	affugtning)

•	 Hardanger	Bridge,	Norge	(wrapping	&	affugtning)

•	 Bosphorus	Bridge	I,	Tyrkiet	(wrapping	&	affugtning)

•	 Fatih	Sultan	Mehmet	Bridge,	Tyrkiet	(wrapping	&	affugtning)

•	 Bosphorus	Bridge	III,	Tyrkiet	(wrapping)

•	 Hålogaland	Bridge	Norge	2017	(wrapping	&	affugtning)

HVEM ER VI?
Davai	A/S	er	en	privatejet	virksomhed,	oprindeligt	grundlagt	i	1984	af	Kim	Brüld	Olesen	som	en	enkelt-
mandsvirksomhed.	Igennem	årene	har	virksomheden	udviklet	sig	til	en	international	entreprenør,	der	er	
specialiseret	inden	for	brorenovering,	certificeret	vindmølleservice	og	leverandør	af	højtuddannet	og	cer-
tificeret	arbejdskraft	inden	for	en	bred	vifte	af	områder.	
Vi	lægger	vægt	på	kvalitet	og	deadlines	og	udvikler	løbende	en	omfattende	database	med	professionelle,	
specialuddannede	og	certificerede	medarbejdere,	der	altid	er	klar	til	at	varetage	både	on-	og	offshore	
opgaver.	Alle	med	erfaring	fra	projekter	i	hele	Europa.	Bare	giv	os	en	udfordring!

BRORENOVERING  
OG	VEDLIGEHOLD
Broer er nøgleelementer i infrastrukturen, og de kan blive nedbrudt 
på grund af miljømæssige eller mekaniske forhold. Svigt eller en 
ikke planlagt lukning af en bro har store konsekvenser for trafikken 
og kan give uventede omkostninger. Udgifterne til reparationer kan 
både forudses og minimeres, når man gennemfører systematisk og 
løbende vedligehold. 

Davai A/S er markedsledende indenfor affugtning og vedligehold af 
kabelbroer og har stor ekspertise og viden inden for renovering af 
broer fra projekter i hele Europa.

Davai A/S anvender Cableguard Elastomeric Cable Wrap System 
fra den anerkendte producent D.S. Brown. Det er en gennemtestet 
metode til affugtning af lukkede stålkabler på hængebroer, der an-
vendes som en aktiv korrosionsbeskyttelse på skelsættende broer 
over hele verden.

Metode: Affugtet luft injiceres i kablet og fugten reduceres til et 
niveau, der eliminerer muligheden for kabelkorrosion. Systemet 
producerer også tryk inde i det forseglede kabel for at forhindre 
vand og fugt i at trænge ind. 
CableguardTM er en miljømæssig sikker metode med lang levetid 
hvilket begrænser udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse. 
Den 2,3 mm tykke og beskyttende wrapping, indkapsler således 
eksisterende overfladebelægninger uden skrabning, slibning eller 
maling før installation.Endelig giver CableguardTM også en effektiv 
UV og ozon beskyttelse og fås i mange farver til både nybyggeri og 
renoveringsprojekter. 
Få mere information om systemet på på dsbrown.com



PERSONALE
Vi råder over et stort antal erfarne, veluddannede og højt engag-
erede medarbejdere, der alle er certificeret og klar til at sætte ind 
- også med kort varsel.  

Hos Davai får du altid personale med up-to-date uddannelse, de 
rette kvalifikationer til den konkrete opgave, og som evner at indgå 
i et team.

•	 Offshore	(Full	GWO	Package)
•	 Bropiller,	bærekabler	og	andet	arbejde	i	store	højder	
•	 Ventilation
•	 Stålkonstruktion
•	 QC	og	QA	inspektører	indenfor	stål	og	coating
•	 Ropeaccess,	IRATA	niveau	I,	II	og	III
•	 Sandblæsere
•	 Svejsekoordinatorer	
•	 Frosio	inspektører
•	 Stilladsmontører	
•	 Kranførere	
•	 Teknisk	isolering

OVERFLADEBEHANDLING
Vi har mange års erfaring inden for industriel overfladebehandling, 
eftersyn og reparationer af selv de mest komplekse overflader.
Kombineret med høj-niveau kompetencer i offshore opgaver, gør 
det os oplagte til f.eks. reparation af vinger m.m. til vindmøller – 
både onshore og offshore.

•	 Offshore	
•	 Broer
•	 Vindmølletårne		
•	 Kraner
•	 Naceller
•	 Skibe

FROSIO INSPEKTØRER
•	 Frosio	Inspektører	niveau	1-2-3
•	 Vindmøllevinger	
•	 Kemisk	industri



CONTAINERE 
SALG,	DESIGN,	OPBYGNING	OG	
UDLEJNING	AF	CONTAINER-	
LØSNINGER
Vi bygger den container-løsning der passer til dine behov, uanset 
om du har brug for mobile værksteder, beboelsescontainere eller en 
malerhal. Desuden bygger vi husbåde og pram-løsninger i henhold 
til dine ønsker.

•	 Opbevaringscontainer
•	 Mobile	to-komponent	maler-haller
•	 Ventilation	containere	
•	 Design	og	opsætning	af	beboelsescontainer	
•	 Mobile	køkkener
•	 Mobil	medarbejder-beboelse	
•	 Personale	lejr
•	 Catering

DAVAI  
EJENDOMSSERVICE
Davai Ejendomsservice udfører alt inden for ejendomsservice. Vi 
har flere års erfaring, og det betyder at du kan være sikker på et 
godt resultat – hver gang. Hos os er ingen opgaver for store eller 
for små. Vi sætter den faglige stolthed forrest i hver eneste projekt, 
og vi vægter troværdigt arbejde højt. 
Derfor bestræber vi os altid på at overholde alle aftalte betingelser, 
leveringstider og priser. Inden påbegyndelsen af et projekt tager vi 
en grundig snak med dig som kunde, så vi opnår en fælles forståelse 
for, hvilket arbejde der skal udføres.  

Davai Ejendomsservice står altid klar med vejledning, og vi giver 
gerne et uforpligtende tilbud inden for bl.a.: 

•	 Ventilation
•	 Udskiftning	af	døre	og	vinduer	
•	 Tagarbejde	
•	 Efterisolering	–	Traditionel	og	indblæsning	
•	 Facadebeklædning
•	 Gulvarbejde	
•	 Montage	af	køkken,	bad	og	garderobe	
•	 Nybygning	af	container/pavilioner

Ejendomsservice



VINDMØLLESERVICE 
SERVICE	OG	VEDLIGEHOLDELSE
Davai A/S har stor ekspertise og viden inden for vindmølleopgaver: 
Vi udfører alt fra renovering til installation, både on- og offshore. 
Vi råder over en større gruppe af medarbejdere udstyret med 
GWO-kurser og erfaring fra flere projekter i Danmark og udlandet.

•	 Installation	og	renovering	
•	 Overfladebehandling
•	 Vingereparationer	
•	 Montering
•	 Certificeret	svejsning	
•	 Frosio	inspektioner	niveau	1-2-3
•	 Crew	båd	/	bemanding	
•	 Vagtskibe	

Referencer:

•	 Anholt	Havmøllepark	(DK)		
•	 Horns	Rev	(DK)	
•	 Borkum	Rifgrund	(DE)
•	 Baltic	II	(DE)
•	 Det	nationale	testcenter	for	vindmøller	i	Østerild	(DK)

ADGANGSUDSTYR
Har du brug for adgangsudstyr som lifte, kraner, sky climbers, tele-
skoplæssere eller klatreudstyr er vi din totalleverandør.
Vi tilbyder køb, leje og leasing af enhver form for professionelt 
adgangsudstyr, og vi guider dig til at vælge den rigtige løsning hver 
gang. Hos os får du teknisk support på stedet – 24 timer i døgnet. 
Blandt vores leverandører finder du:

•	 JLG
•	 Dockmaster
•	 Sky	Support

Specialdesignet adgangsunit for hængebro vedligehold  
(R&D, Ålsrode Smede og Maskinfabrik & Davai Design)
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A.  DAVAI A/S · Rugvænget 20 · 8500 Grenaa · Denmark · Tlf. +45 86 30 12 36 · Fax +45 86 30 12 37 · Kim Bruld Olesen +45 21 40 79 55 · kio@davai.dk
B.  DAVAI A/S SITE OFFICE FEMERN · Finlandsvej · 4970 Rødby · Denmark · Tlf. +45 21 40 79 55 · kio@davai.dk
C.  DAVAI ESBJERG · Fiskerihavnsgade 9 · 6700 Esbjerg · Denmark · Tlf. +45 40 35 22 06 · pv@davai.dk
D.  DAVAI HVIDE SANDE · Nordhavnskaj 1 · 6960 Hvide Sande · Denmark · Tlf. +45 21 40 79 55 · kio@davai.dk
E. UAB DAVAI · Naujoji Uosto str. 8., · LT-92125 Klaipeda · Lithuania · Tlf. +370 46 44 11 54 · Fax +370 46 44 11 74 · Lina Ambra Zaitiene +370 62 67 71 05 · lina@davai.dk

1. Bosphorus Bridge

2. Fatih Sultan Mehmet Bridge

3. Storebæltsbroen

4. Horns Rev

5. Borkum Riffgrund

6. Baltic II

7. Anholt Havmøllepark

8. Humber Bridge

9. Hardanger Broen

10. Galati Shipyard

11. Höga Kusten Bridge

12. Elfsborg Bridge

13. Forth Road Bridge

14. Loksa Shipyard

15. Lillebæltsbroen

16. Bosporus bridge III

17. Hålogaland Broen


