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CONNECT DISTRIBUTE REGULATE CONTROL

Ballofix®
Intelligent flow solutions

BROEN er kendt for sin førende rolle 

inden for intelligente flow control 

løsninger. Vi tilbyder et bredt udvalg 

af rørsystemer, fittings og ventiler i 

forskellige materialer og teknologier.

Løsningerne anvendes til vand-, 

varme-, køle-, gas- og brandsikrings-

systemer i bygninger – såvel beboelse, 

erhverv som industri.

Vi har indgående kendskab til applika-

tionernes karakteristika, hvilket gør det 

muligt at udvikle innovative produk-

ter og services, der er optimeret til 

nutidens behov og fremtidens krav i 

installationsbranchen.



new
THINKING BY

CONNECT DISTRIBUTE REGULATE CONTROL

New Thinking by BROEN

Hvis vi aldrig vover at tænke anderledes, sker der 

ikke noget nyt. Hvis vi aldrig udfordrer det, vi 

kender, går vi i stå. Hos BROEN tror vi på at afskaffe 

gamle vaner og løbende erstatte dem med noget 

bedre.

Det kalder vi New Thinking by BROEN.

I al sin enkelthed handler det om – fra start til slut – 

at simplificere de komplekse systemer og løsninger, 

du kender, og sikre, at det vi leverer altid passer ind i 

en større sammenhæng.

Lad os derfor gøre det komplet enkelt og fortælle 

dig om ”4 things to know and 1 place to go”.

CONNECT - Samlingsmetoder
Optimerede samlingsmetoder i forskellige mate-

rialer og dimensioner. Vi hjælper dig med valg af 

netop det system, som bedst matcher de krav der 

stilles til de forskellige installationstyper.

DISTRIBUTE - Rørsystemer
Rør- og distributionsløsninger i forskellige mate-

rialer og dimensioner. Vi hjælper dig med en korrekt 

dimensionering samt valg af netop det system, som 

kan levere den komfort, der ønskes.

REGULATE - Flowregulering
Effektiv flowregulering af komplette installationer 

sikrer optimal energiudnyttelse og højt komfort-

niveau. Vi hjælper dig med en korrekt dimensione-

ring og valg af ventiltype til alle systemer.

CONTROL - Måling og overvågning
Systematisk styring og overvågning af HVAC løsnin-

ger sikrer det mest energieffektive og driftsikre 

anlæg. Vi hjælper dig til at vælge den korrekte

overvågningsløsning tilpasset de ønskede krav.



TRAINING DESIGN SUPPORT CARE TRAINING DESIGN SUPPORT CARETRAINING

Information og uddannelse samt  

rådgivning:

•   Information om løsninger, produkter  

og erfaringer

•   Videregivelse og information om vores 

viden og kompetence

•   Rådgivning om løsninger,  

produkter og samarbejde

•   Træning af personale i intelligente  

flowprodukter og -løsninger

Effektive og intelligente flowløsninger 

er et af de mest dynamiske områder i 

installationsbranchen med nye krav, hvor 

innovative produkter og bane brydende 

materialer samt løsninger hele tiden duk-

ker op. BROEN tilbyder information, ud-

dannelse og rådgivning, der vil holde dig 

opdateret med alle de nyeste udviklinger 

og løsninger.

DESIGN

Design, projektering og optimering af 

løsninger:

•   Løsningsorienteret rådgivning

•   Skitsering af løsninger

•   Projekteringshjælp

•   Information om udførelse

•   Estimerede priser på løsninger og  

produkter

Design, projektering og optimering af 

flowløsninger kan ofte være en meget 

kompleks opgave. Succes med at kom-

binere produkter og processer kræver 

en grundig forståelse af, hvordan disse 

for skellige elementer arbejder sammen. 

BROEN har mere end 50 års erfaring at 

trække på og er i stand til at arbejde tæt 

sammen med dig og hjælpe dig gennem 

hele design- og projekteringsprocessen.

For at sikre den højst mulige værdi-

skabelse arbejder vi ud fra fire stadier  

med forskellige fokusområder.



TRAINING DESIGN SUPPORT CARE TRAINING DESIGN SUPPORT CARE SUPPORT

Support og assistance fra start til slut på 

dine opgaver:

•   Support ved tilbud

•   Optimering af installationsprocessen

•   Optimering af logistik og levering  

i samarbejde med kunden

•   Support og assistance ved installation

•   Installationsopstart på opgaver og 

projekter

•   Produktdokumentation

Gennem vores tekniske support-team 

med kompetente medarbejdere er 

vi i stand til at arbejde sammen med 

ingeniører og installatører for at sikre, 

at det maksimale resultat og udbytte 

opnås i forhold til løsninger, produkter 

og i installationensprocessen. Dette er 

understøttet af et landsdækkende net-

værk af medarbejdere, som er i stand til 

at hjælpe og opfylde de nøjagtige behov 

for dit projekt.

CARE

Ansvar og respekt for løsninger og kun-

der. Vi er en troværdig leverandør og det 

sikre valg ift. vedligeholdelse og garanti:

•   Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger

•   Professionel håndtering af  

reklamationer

•   Evt. service på udvalgte løsninger og 

produkter

Uanset placering, omfang, anvendelse 

eller tidsramme for dit projekt er vores 

forpligtelse at sikre dig service efter  

levering af vores produkter. Det stræk-

ker sig fra den første kontakt og hele 

vejen igennem processen. Skal du have 

eksperthjælp og bistand, står vi parat til 

at hjælpe dig med at løse dit problem 

eller blot besvare eventuelle spørgsmål.



Ballofix®
Samarbejde med BROEN

Vores rådgivning tager udgangs punkt  

i helheden og hvilke behov, krav og 

økonomi, du har – billedet nedenfor 

illustrerer vores overordnede fokus-

områder. Med denne tilgang tilstræber 

vi at tilføre værdi til processen og at 

optimere og nedbringe spildtid i både 

projekterings- og udførelsesfasen.  

Det optimale samarbejde er typisk et 

resultat af tæt dialog, fælles målsæt-

ninger og nøje afstemmelse af succes- 

kriterierne.

Design
Behov og krav

Økonomi

Løsninger

Knowhow

Teknisk rådgivning

Fokus på detaljer

Ansvar

Branding

Tilgængelighed

Mock-up

Vareprøver

Dedikeret organisation

Løsningsorienteret rådgivning

Installationsproces

Flow kapacitet

Produkt

360 graders rådgivning



• Øget effektivitet

• Øget konkurrencefordel

• Nem og sikker installation

•  Kvalitetskontrol

• Minimal risiko

• Udvidet garanti

Minimal risiko og ingen besvær

•  Betydelige besparelser i forhold til

traditionelt indkøb

•  Fokus på hurtigere og mere

effektiv installation

• Reducerede omkostninger

Minimal procesomkostning og 
øget indtjening

Vores målsætning er at sikre:

Løsninger

Knowhow

Teknisk rådgivning

Fokus på detaljer



Ballofix® 
Det mest omfattende sortiment 
med alle tilslutningsmuligheder

Med Ballofix® får du:

•  Bredt produktprogram til både
nybyggeri og renovering

•  Unik konstruktion med lang
levetid og sikring af fremtidig
funktionalitet

•  Let installation med alle typer
tilslutninger



Den rigtige løsning
Årtiers erfaring kombineret med kreativ nytænkning har gjort BROEN til det foretrukne globale  
brand inden for kugleventiler. Det omfattende produktsortiment og løsningsudvalg er et 
resultat af erfaring og innovativ nytænkning, kombineret med den sidste nye teknologi. Det 
komplette Ballofix® produktprogram tilbyder kugleventiler med talrige tilslutningsmuligheder 
(gevind, pres, push og kompression) som gør det muligt at tilbyde den løsning, du efterspørger.

FØLGENDE FORDELE:
•  Bredt produktprogram til både nybyggeri og renovering

•  Produkter til både traditionelle VVS installationer og OEM samt andre integrerede opgaver

•  Unik konstruktion med lang levetid og minimal risiko for at kuglen sætter sig fast

•  Nem installation med talrige tilslutningsmuligheder

• Design med minimal risiko for spændingskorrosion

 Ballofix® sikrer ikke kun lave vedligeholdelsesomkostninger, men tillader også at komponenter udskiftes, uden 

at man er tvunget til at lukke hele systemet ned. Ballofix® kugleventiler tilbyder bedste kvalitet, funktion og 

design, og produktprogrammet er under konstant videreudvikling.

Vær sikker på kvalitet

Ballofix® kugleventiler tilbyder bedste kvalitet, funk-

tion og design, og produktprogrammet er under 

konstant videreudvikling og tilpasses til mange 

forskellige typer installationer.

Fordele:
•  Komplet udvalg af funktionalitet og størrelser

•  Korte indbygningsmål til integration i

installationer og OEM produkter

•  Anvendelig til alle gængse tilslutnings muligheder

•  Montage uafhængig af flow-retning

•  Betjening med skiftenøgle, skruetrækker

eller håndtag

•  Internt stop

•  Individuel testning (100 %) i henhold til omfatten-

de kvalitetsprocedure under fremstillingen

•  ISO 9001 certificeret



Vil du vide mere?

Du kan finde en fyldestgørende og ajourført oversigt over det komplette Ballofix® 

produktsortiment på:

www.broen.dk

Du kan bruge søgefunktionen til at finde specifikke produkter eller bruge intelligente 

filtre til at foretage en praktisk sammenligning af de produkter, du har fundet. 

Der fås detaljerede produktdata og specifikationer. Hvis du finder et produkt, du er 

interesseret i, skal du bare sætte det på din katalogliste.

Ballofix®
Den originale



Kvaliteten og den bedste løsning til enhver situation er sikret med BROENs produkter og 
systemer – og 50 års erfaring. Vi er garanter for ajourførte oplysninger, aktuel viden og 
pålidelig rådgivning. Alt dette gør BROEN til den perfekte samarbejdspartner,  
som tilpasser sig både dine egne og dine kunders ønsker.

Kunne du tænke dig at mødes med en repræsentant i dit område?  

Eller få rådgivning og support fra vores eksperter over telefon eller mail? 

BROEN: 6471 2095

Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 15.30

broen@broen.com
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Minikugleventiler og fullflow kugleventiler med tilslutningsender til alle gængse 

samlings teknologier til vand- og varmeinstallationer.

Indreguleringsventiler til regulering af varme- og køleinstallationer.

Termostatventiler, følerelementer og indstillelige returkoblinger til temperatur-

styring.

Pres- og pushfittingssystem i PVDF/alupex til vand-, varme- og køleinstallationer.

Teknikrumssystemer til central- og fjernvarmeinstallationer.

Afspærringsventiler og armaturer til vand- og gasinstallationer.

Pushfittings i rustfrit stål, messing og kobber til vand-, varme-, køle- og trykluft-

installationer.

Kompressionsfittings til vand-, varme- og gasinstallationer.

Presfittingssystem i rustfrit stål, forzinket stål og kobber til vand-, varme-, køle-, 

gas- og brandsikringsinstallationer.

BROEN A/S
Skovvej 30, 5610 Assens, Danmark 

Tlf. +45 6471 2095  /  Fax +45 6471 2495 

broen@broen.com  /  www.broen.dk




