CASE _ JYSKE BANK BOXEN, HERNING _ TEKNIKENTREPRISE

Danmarks første multiarena, Jyske Bank Boxen i Herning, er
skræddersyet til at være et fantastisk oplevelsesmekka.
Arenaen er designet til at afholde en bred vifte af forskellige arrangementer og indeholder en lang række service- og VIP-faciliteter, som gør
den i stand til at huse nationale og internationale oplevelser med fokus
på sport, koncerter, shows og anden underholdning.
Arenaen har en grundplan på 15.000 m² og har en tilskuerkapacitet: Ishockey: 12.000, Håndbold: 12.500, Boksning: 14.000, Koncert: 15.000,
Restaurantpladser: 600, Toiletter: 370. Køkken/-restaurantfaciliteter til
bespisning af ca. 900 personer.
Arenaens materialevalg er overvejet til mindste detalje. Mange overflader står i rå, grå beton. Det reducerer ikke kun anlægsbudgettet ved, at
der ikke er malede overflader, det reducerer også driftsbudgettet ved
mindre vedligeholdelse.

FAKTA _
FAGGRUPPE _ VVS og køl.
BYGHERRE _ Messecenter Herning (MCH)
ARKITEKT _ Årstiderne Arkitekter P/S
RÅDGIV. INGENIØR _ Midtconsult A/S
GNS. BEMANDING _ 9
OMFANG _ 15.000 m²
ENTREPRISESUM _ kr. 9,5 mio.
PERIODE _ august 2009 - august 2010

Brøndum har udført VVS-installationer og kølerør for kølerum. Installationerne er ført frem fra hovedteknikrummet til flere små teknikrum,
hvor brugsvandsvekslere og blandesløjfer er monteret.
Der er udført 2 store køkkener som skal dække stort set hele arenaens
behov for madleverancer. Brøndum har udført kølerørsinstallationen for
kølerum til bla. køkkener..

Brøndum designer, installerer, implementerer og servicerer energieffektive kvalitetsløsninger inden for VVS, ventilation, sprinkler, fjernvarme og køl til bygninger og industrianlæg.
I Danmark, i Grønland og internationalt. Det er den korte historie, og den begyndte i 1943.
Siden har Brøndum målrettet udbygget positionen som førende samarbejdspartner. I kraft
af vores solide erfaring, sikre løsninger og stærke referencer. Vores specialiseringsgrad, der
aldrig taber målet og den samlede entreprise af syne – uanset om vi taler om mindre projekter eller store, ambitiøse og langsigtede byggerier. Og vores evne til at samarbejde og levere
service under og efter processen.
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