Firmaprofil
DS Flexhal udvikler, planlægger, designer og opfører erhvervs- og industribyggerier
i stål og beton. Vi har fokus på at lytte, være flexible og levere høj kvalitet.

DS Flexhal er en total
entreprenørvirksomhed
med stor ekspertise i
opførelse af volumen
byggerier i stål og beton
til industri og erhverv
DS Flexhal er en del af DS Gruppen A/S,
koncernen blev grundlagt i 1969 i Hobro
af Svend Møller Hansen. I dag er det hans
søn, Mads Møller Hansen, der er direktør
for DS Gruppen. Hovedsædet og produktionen er lokaliseret i Hobro, men koncernen har etableret afdelinger på Sjælland, i
Norge, Tyskland, Polen og Slovenien.
DS Gruppen anses som en af Nordens førende koncerner inden for produktion og
salg af løsninger i stål og beton til byggeri og industri. DS Flexhal står derfor på et
solidt økonomisk fundament og har hurtig og effektiv adgang til koncernproducerede byggeelementer som stålkonstruktioner, betonelementer samt stålprofiler til
facade og tag.

Vi bygger på stærke værdier
DS Flexhal udvikler, planlægger, designer
og opfører erhvervs- og industribyggerier i
stål og beton. Vi har fokus på at lytte, være
flexible og levere høj kvalitet. Det gør vi
for at skabe størst mulig tryghed gennem
hele processen for bygherre, rådgivere,
samarbejdspartnere og medarbejdere.
Derfor bygger vi på tre kerneværdier, som
kendetegner hele DS Flexhal: Tillid, tryghed og flexibilitet.
TILLID – vi har tillid til hinanden og vores
samarbejdspartnere, så vores kunder kan
have tillid til, at opgaven bliver udført efter
højeste standarder, til tiden og i samklang
med deres visioner.
TRYGHED – vi vægter ordholdenhed,
flexibilitet og stolthed højt. Vi har respekt

for hinanden – dybt ind i organisationens
kerne, for vores forretningspartnere og
helt ud til vores kunder. Vi bygger på et
trygt og værdiskabende samarbejde mellem alle interessenter.
FLEXIBILITET – vores mission er at skabe en god og professionel oplevelse for
alle aktører og parthavere. Det gør vi gennem holdånd, effektivitet, nærvær og vigtigst af alt flexibilitet.

Unikke synergier
DS Flexhal er kendetegnet ved flexible
byggeløsninger blandt andet på grund af
vores unikke synergi med de øvrige selskaber i DS Gruppen. Hos os findes landets førende specialister inden for enkelt
byggeri og gennemtænkte konstruktioner.
Al viden findes in-house og med dygtige
og flexible medarbejdere, som både rådgiver, projekterer og producerer, kan DS
Flexhal, med få led, løse totalentrepriser
trygt, flexibelt og effektivt uden fordyrende processer.
Sammen med DS Gruppens produktions
selskaber besidder vi Danmarks bedste
knowhow inden for kombinationen af beton og stål til industri- og erhvervsbyggeri. En viden, vi udnytter hver dag i et tæt
samarbejde, hvor DS Gruppen fungerer som en sikker leverandør af betonelementer, stålkonstruktioner og tyndpladeprofiler, der er væsentlige komponenter i
volumenbyggerier.
DS Flexhal er opstået som en del af DS
Stålkonstruktion og vores oprindelige suc
ces udspringer af vores fem unikke byggesystemer, DS Flexsystemer. De er
stadig grundstenene i vores tilgang til industri- og erhvervsbyggeri og er enkeltvis
eller i kombination garant for et gennemprøvet og solidt system, der imødekommer både arkitektoniskeog konstruktionsmæssige ønsker til volumenbyggerier.
I dag står DS Flexhal stærkt og selvstændigt både som selskab i DS-koncernen og
i markedet og vi har især vundet terræn

med vores ekspertiser og knowhow som
totalentreprenør.

Kvalitet i højsædet
Hos DS Flexhal, som i resten af DS-koncernen, er kvalitet en mærkesag. Vi praktiserer kontrol i alle byggeriets faser. Lige
fra planlægning og projektering til udførelse og aflevering, har vi fokus på at levere service og produkter af højeste kvalitet. Vores procedurer og arbejdsgange
bliver løbende opdateret til at imødekomme gældende krav fra bygherrer, myndigheder og medarbejdere.

Bæredygtig dagsorden
DS Flexhal arbejder kontinuerligt på at reducere den påvirkning, byggeprojekter
har på miljøet og klimaet. Indsatsen inkluderer optimering af byggeriet i projekteringsfasen, materialevalg, affaldshåndtering og efterfølgende drift. For DS Flexhal
er bæredygtighed og socialt ansvar vigtige forretningsprioriteter. Vi er en integreret
del af samfundet og vi ønsker at påtage
os dette ansvar og bidrage til at fremme
den grønne udvikling af byggebranchen.
Vi arbejder vedholdende og stålsatte med
en værdiskabende implementering af De
17 Verdensmål.

Sikkerhed og CSR
DS Flexhal anser et sundt og sikkert arbejdsmiljø som et fundementalt element i
at være en toneangivende spiller i byggebranchen. Vores indflydelse strækker sig
udover egne bygge- og anlægsarbejder
og vi gør os umage med at træde i karakter som et kulturskabende, godt eksempel
– til inspiration og gavn for andre aktører
i branchen.
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