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PROFESSIONELLE
VVS LØSNINGER
- SKAL VI SAMARBEJDE...



Vi er din professionelle VVS installatør
Et samarbejde med IE VVS sikre dig en seriøs og professionel samarbejd-
spartner igennem hele entreprisen.

VVS-entrepriser
Vi har stor erfaring med vvs-entrepriser, som vi opnået gennem mange 
afsluttede sager og projekter.

Kunden i centrum
Vi lægger vægt på den håndværksmæssige stolthed og prioritere præcision, 
god kommunikation og et godt arbejdsmiljø, som vi i forenelighed mener er 
en forudsætning for et vellykket resultat.

Garanti
Vi er som samarbejdspartner i stand til, at stille de fornødne økonomiske 
garantier der måtte kræves ved større vvs-entrepriser op til 10 Mio. DKK.
Ydermere er vi repræsenteret i Tekniq samt Byg Garanti ordningen for at 
sikre vores kunder de bedste forudsætninger.

HVEM ER VI...

HVORFOR VÆLGE OS...

Vi er en alsidig virksomhed der udfører autoriserede vvs-installationer for erhvervslivet samt 
den offentlige sektor.

IE-vvs drives af Martin Attermann, som har en over 20 år lang karriere bag sig i vvs-branchen. 
Martin har i mange år fungeret som akkord-formand.
På utallige projekter har han styret byggeprocessen fra opstart til afleveringsforretning hos 
nogle af branchens anerkendte virksomheder. Det seneste årti har Martin som selvstændig 
udført en lang række vvs-projekter, hvilket har givet ham en stor indsigt i branchen fra en 
anden vinkel. Som ovenstående indikere har Martin oparbejdet en massiv erfaring i styring af 
vvs-projekter, hvilket gør IE-vvs til en seriøs og tryg samarbejdspartner.

Vores vision er, at levere vvs-løsninger på et højt niveau, til konkurrencedygtige priser. Vores 
ambition er at konsolidere os som værende en seriøs og eftertragtet samarbejdspartner i 
branchen. Det vil vi opnå ved en ekstraordinær god service for vores kunder, samt fokusere 
på et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Disse elementer er med til at skabe grunds-
tenene for den virksomhed vi ønsker at være.

Vi udfører totalrenovering af vvs-tekniske installationer, vedligeholdelse af eksisterende 
installationer, udskiftning af faldstammer, badeværelsesrenovering samt forfaldende servi-
ceopgaver. Uanset hvilken type opgave i ønsker løst, vil vi altid gøre os umage for at levere et 
tilfredsstillende og professionelt arbejde.



Aarhus Universtiteshospital
På Skejby sygehus har vi været med til at opbygge 170 sengestuer, herunder omlagt vand og 
afløb for at sikre rent vand til dialysepatienter på sygehuset.

Udtalelse fra Niels-Chr. H. Popp, Projektleder, Aarhus Universitetshospital:
”Jeg har på Århus Universitetshospital lært Martin, ejer af I-E VVS, at kende som en yderst profes-
sionel, kompetent og servicemindet teknisk sparringspartner ifm. VVS-tekniske ombygninger på 
den igangværende udvidelse af hospitalet...

Savoy Hotel, København
Udskiftning af stigestrenge samt faldstammer til badeværelser på 76 værelser.
Genmontering af sanitet armaturer m.v. Arbejdet blev udført under daglig drift..

Udtalelse fra Kasper Thygesen, Hotelejer:
”I-E VVS ApS er en professionel virksomhed, som er på forkant med byggeaktiviteterne og sæt-
ter sig grundigt ind i projektet. Kommunikationen med øvrige faggrupper og byggeledelse er god, 
hvilket også betyder, at tidsplaner overholdes...”

Hotel Alexandra, København
Udskiftning af stigestrenge samt faldstammer til badeværelser.
Genmontering af sanitet armaturer m.v. Arbejdet blev udført under daglig drift..

Udtalelse fra Michael Pedersen, P & N Byg:
”At gennemføre en opgave som denne, alt imens hotellet fortsat er i drift, er overordentligt
 kompliceret, men I-E VVS formår at løse opgaven fuldkommen tilfredsstillende.
Generelt vil jeg sige, at I-E VVS især udmærker sig ved konsekvent og...”

Himmelev Gl. Præstegård
Lavet varme samt nye vandrør til det nybyggede plejehjem.
Trukket vand til brandskabe.

Udtalelse fra Bjørn Kenneth Hartmann-Hansen, Conteq Bioenergi ApS:
”Jeg vil betegne samarbejdet med I-E VVS som gnidningsfrit og meget tilfredsstillende.
Samarbejdet i hele byggefasen har været overordentlig positivt og har været præget af gensidig...”

Ejendom ved Amager Centret
Udskiftning af 350 meter vandrør til koldt og varmt vand, som forsyner 114 lejligheder.
Udfordringen var, at der skulle være vand på systemet hver dag til fyraften, da kunden havde 
et klart ønske om dette..

Udtalelse fra Jesper Nielsen, 3 Byggetilbud:
”Vi har benyttet I-E VVS til forskellige byggeprojekter gennem tiden, hvor vi har oplevet et særdeles 
godt og kompetent samarbejdsforhold, som vi agter at videreføre ved andre byggeprojekter...”

REFERENCER...

Læs mere her...

https://i-evvs.dk/referencer-og-cases/
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