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OMSLAG
Lages i PVC eller et presenningsmateriale

med kun logo trykt. hvitt stoff.

NORDENS STØRSTE LEVERANDØR  
AF MIDLERTIDIGE BYGNINGER, TELTE, 

PRESENNINGER OG HALLER

NYTT BILDE!
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TIL ALT DET –  
DU VIL PASSE PÅ
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HISTORIEN

Lige siden Oscar Benjamin Wiik stiftede 
selskabet i 1912 og frem til i dag, har  
vi været optaget af én ting: At levere en 
god kvalitet på vore produkter, således 
at mennesker og virksomheder kan 
beskytte deres værdier. På den måde har 
vi støt og roligt opbygget en international 
virksomhed med eksport til mere end 
100 lande.

O.B.Wiik Danmark A/S har afdelinger  
i Ishøj, Stege og Hornsyld. 
O.B.Wiik Danmark A/S er en del af det 
norske selskab O.B.Wiik AS, som også 
har datterselskaber i Sverige samt 
Canada. Hver dag tænker vores flere end 
100 medarbejdere i innovation og nye  
løsninger. Det følgende er en lille op- 
summering af, hvad vi kan hjælpe dig 
med.

Vores logo giver et fingerpeg om vores historie 
og sjæl. Det begyndte med udlejning af presen-
ninger, og den dag i dag leverer vi presenninger 
af højeste kvalitet.
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Brugsområder
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Bygge og anlæg

Forsvaret 

HoReCa

Idræt

Industri  

Landbrug 

Lager og logistik

Bygg og anlegg

Lager og logistikk

Industri

Forsvaret

Idrett

Landbruk

Horeca
Nødhjelp

Luftfart

Maritim sektor

Event og arrangement

Pro�lering

Spesialløsninger

Privat

Luftfart 

Marine 

Nødhjælp 

Privat 

Profilering 

Special 

Event / 
Arrangement

Vores brugsområder tegner også et godt billede af moderne virksom-
heder. Alle steder, hvor der er brug for produkter til at beskytte mennesker 
eller værdier, er vi til stede med gode løsninger. Store dele af industrien, 
bygeriet samt idræts- kultur og hjælpeorganisationer er storforbruger af 
vores produkter. 

VORES BRUGSOMRÅDER
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WIIKHALL
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Har du brug for en løsning, der er omkostnings-
effektiv og hurtig at montere? 
Vi producerer haller fra 6 meters bredde og 
opefter. Vi lægger vægt på valgfrihed i  
udformningen og tilpasser vores haller til  
forskellige klimatiske og vejrmæssige forhold.  
Vi har kort leveringstid, og bruger kun solide 
materialer, der tåler nordiske forhold.

1. Den klassiske WiikHall som mange kender 
den. En stiv stålramme og kraftig dug danner 
en solid hal, som du kan fylde med stort set alt.

2. Behov for at opbevare bulkvarer? Eller et 
lager til tørvarer? Vores haller kan konfigureres 
til at passe alle typer af industri. Vi tilpasser 
hallen til den størrelse, du har brug for.

3. Byg i højden. Byg med inderdug. Du kan 
også ventilere og opvarme, belyse eller bygge 
mezzaniner.

4.  Vi tager også højde for varetransport. Vores 
haller kan leveres med porte, døre og ramper. 
Det vigtigste er at holde vind og vejr væk fra 
det, du vil beskytte.
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STÅLBYGNING
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Vil du opstille noget, der virkelig holder? 
Vores stålbygninger er en næsten vedlige- 
holdelsesfri og permanent bygning. Et skelet  
af stål danner konstruktionen. Bygningen 
beklædes med stålplader eller isolerede 
sandwichpaneler og sikrer plads til industri, 
landbrug, lager og meget andet. 

1. Det ligger i navnet. En flerfunktionshal kan 
fyldes med så meget. Ofte rummer de idræts-
anlæg, men bygningernes beskaffenhed gør, 
at de også kan bruges til messer, udstillinger 
og andre arrangementer.

2. Mange bruger vores stålbygning som  
industribygning. Vi leverer løsninger, der gør, 
at den har alle de funktioner, der kendeteg-
ner et moderne byggeri såsom opvarmning,  
køreporte og belysning. Der er mange mulig-
heder – vi kan også konfigurere den som land-
brugsbygning.

3. Mezzaniner og hyldeløsninger, samt op-
varmning og ventilation, betyder, at man nemt 
kan opstille en stålbygning og bruge den som 
lagerbygning. Med køreporte og ramper har 
du en bygning, der kan lagre alle slags varer  
– i sikkerhed for vind og vejr.
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ARBEJDSTELT
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Når du har brug for beskyttelse ved forskellige slags arbejde, 
vil du sætte pris på et telt fra O.B. Wiik. De forskellige løs-
ninger giver fleksibilitet og tag over hovedet i alle arbejds-
situationer, hvad enten det foregår i højden eller på jorden.

1. Arbejdsteltet er mange håndværkeres tro 
følgesvend. Teltet beskytter dem mod dårligt 
vejr og sørger for at hus, værktøj og materialer 
holder sig tørre og er med til at sikre fremdrift 
i arbejdet.

2. Skal der arbejdes med noget gennem læn-
gere tid? Støbearbejde eller andre underlag, 
der skal beskyttes? En overdækning sikrer 
optimale arbejdsforhold og er fleksibel med 
hensyn til højde, bredde og længde.

3. Et enkelt håndværkertelt giver behagelige 
og forudsigelige arbejdsforhold, f.eks. ved af-
skæring af materialer. Desuden beskytter tel-
tet dyrt værktøj mod regn og sne. 
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PRESENNING 
OG TEKNISK 

TEKSTIL
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Har du brug for at beskytte eller tildække noget? 
Vores PVC-duge, presenninger og tekniske  
tekstiler fås i mange kvaliteter, dimensioner og 
udførelser. Presenninger og teknisk tekstil kan 
bruges til tildække, beskytte eller beklæde  
forskellige trækonstruktioner eller genstande,  
og kan også leveres med påtryk. 

1. Stilladsinddækning er et produkt, der gør, 
at man kan arbejde godt beskyttet på facader 
og bygninger. En dug i høj kvalitet tåler kraftig 
vind og skaber ekstra sikkerhed for mennes-
ker, værktøj og materialer.

2. På mål. Eller med tryk. Vores konfektion-
safdeling strækker sig endog meget langt for 
at specialtilpasse presenninger til dit behov.

3. Forskellige materialer, kvaliteter og størrel-
ser betyder, at du kan finde en presenning, 
der passer til dit behov. Og hvis du ønsker 
det, kan eksponeringsfladen påtrykkes bille-
der og tekst.

4. Et snesejl er effektivt. Læg det ud, før der 
kommer sne og hejs indholdet væk med en 
kran.
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PROFILERINGS- 
ARTIKLER
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Har du produkter med store eksponeringsflader, ligger det lige 
for, at du kan komme frem med dit budskab, dit logo eller din 
profil. Vi kan trykke på en række materialer. Har du et specielt 
behov, hjælper vi naturligvis med at tilpasse produktet.

1.Vi kan trykke på presenninger og PVC-duge 
i alle størrelser. Har du en flade, du ønsker at 
eksponere dit budskab på, kan vi klare hele 
arbejdet fra måltilpasset overflade med tryk og 
løsninger til befæstning.

2. Reklametelte og beachflag er to typiske  
produkter, som vores kunder ønsker til profil- 
ering. Det sikrer en god synlighed både i  
bybilledet og ved arrangementer. Desuden er 
telte og materialer af en kvalitet, der sikrer, at  
de tåler lidt barske forhold.

3. Skal du tildække noget med en presenning? 
Hvorfor ikke benytte anledningen til at profilere 
dit logo og fremme et budskab?
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UDLEJNING VED 
EVENTS
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1. Vores dobbeltdækker er et populært ut-
lejningsprodukt på mange festivaler og idræt-    
sarrangementer. Den rummer mange menne- 
sker i to plan og kan udstyres på mange  
måder. En fin tilskuer- eller VIP-plads!

Har du kun brug for vores produkter i kort tid? For eksempel 
til en event eller et arrangement? Vi har et bredt udvalg af pro-
dukter til udlejning. På den måde får du den kendte O.B. Wiik-
kvalitet til konkurrencedygtige priser.

2. Norway Cup har været en af vores sam-
arbejdspartnere gennem mange år. Hvert år 
opstiller vi mange af vores produkter på Eke-
bergsletta i Oslo. Det er faktisk noget af det 
tætteste, du kan komme et ”showroom” for 
vores produkter.

3. Udover telte leverer vi tribuner, gulvløsnin-
ger, borde, stole, hegn, toiletter, scener og 
underlag til store menneskemængder. Vores 
udvalg inkluderer en række produkter, så vi 
kan være en komplet udbyder af udstyr til dit 
arrangement.
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TELT
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Kun fantasien sætter grænser for, hvad man 
kan bruge et telt til. Det kan varme frysende 
idrætsudøvere eller give plads til minder for 
livet ved et bryllup. Små telte kan være  
salgsboder og store telte kan huse festivaler. 
Hvad skal du bruge det til?

1. Et rammetelt kan rumme det meste. Arran-
gementer, messer, festivaler, servering – det 
er hvordan, du udstyrer det, der sætter græn-
serne. Et rammetelt kan opstilles med glas-
facader, døre eller dug samt med eller uden 
opvarmning. Belysning, ventilation og opsæt-
ning af scene er der også mulighed for. De to 
mindre telttyper, partyteltet og topteltet, giver 
også rige muligheder for arrangementer.

2.  Pop-up-teltet er af natur en fleksibel løsning, 
der kan stilles hurtigt op og hurtigt tages ned 
igen. Sammenpakket fylder det ikke meget, og 
og det er dermed nemt at lagre og fragte. Tel-
tet er populært i felten – ved idræts-, kultur- og 
sportsarrangementer. Teltet kan leveres med 
tryk, gulvløsninger og møbler.
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MØBLER OG 
TILBEHØR
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Har du et tomt lokale? Eller et telt der er købt 
eller lejet, men mangler noget at fylde det med? 
Som leverandør af udstyr til arrangementer har 
vi opbygget en portefølje af alle de produkter, 
der er brug for til bespisning, siddepladser, 
komfort og sikkerhed.

1. Sæt dig godt til rette. Vi har mange slags 
stole og borde til arrangementer. Både til leje 
og køb (salg)?

2. Se, hvor nemt det er at skabe rumfølelse. 
En inderdug i taget skaber en lun og god at-
mosfære.

3.  Alle typer events kan sikres masser af stå- 
eller  siddepladser  med en  af vores mange 
bord- og stoleløsninger.
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NØDHJÆLP
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Når først der er opstået en krise, er det vigtigt 
med en hurtig responstid. Vores nødhjælps-
haller og telte er konstrueret med henblik på 
hurtig montering under barske forhold, og der 
er på forhånd telte strategisk placeret på lagre 
i Europa, Sydamerika, Afrika og Asien.

1. World Food Programme, UNHCR, UNICEF 
og flere andre bistands- og nødhjælpsorga-
nisationer er store kunder hos O.B.Wiik. Det 
vigtigste for dem er, at telte og haller kan op-
stilles hurtigt for at huse mennesker eller mad-
varer i kriseramte områder.

2. WiikHall leveres i flere bredder og kan op-
stilles i ubegrænset længde. Den er specielt 
tilpasset nødhjælpsarbejde, og det værktøj, 
der er brug for, for at opstille hallen, leveres 
altid sammen med selve hallen.

3. Det er oftest mad, der bliver lagret i vores 
haller. 

4. ”Time is of the essence” – det er ofte den 
besked, vi får, når der opstår en krise eller en 
humanitær situation. Så er der brug for telte 
og haller, der tåler barske forhold, og som ikke 
mindst kan leveres hurtigt.

5. Hallerne benyttes også som værksted, 
skolebygning og som midlertidigt hospital. 
Tillægsudstyr som gulve, lys, ventilation og 
isolering leveres også af O.B. Wiik.
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VÆRNER OM  
VÆRDIERNE 
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VÆRNER OM VÆRDIERNE 
Når vi siger, at vi værner om værdierne, så mener vi det for alvor. 
Vi er kendt for god kvalitet og leverer på kompetence. Måske er 
det en af grundene til, at vi er den foretrukne leverandør til større 
arrangementer.

Når store menneskemængder samles, eller når man skal be-
skytte værdifuldt udstyr eller maskineri, er det godt at vide, at de 
gode rammer er på plads. Så er der også plads til de gode ople-
velser. Det er det, vi har i tankerne, når vi udvikler nye produkter.

Det vil vi fortsætte med.



Sjælland og Øerne                           

Industrikrogen 8, 2635 Ishøj

Hasselvej 10, 4780 Stege 





 Jylland og Fyn

Industrivej 5B, 8783 Hornsyld

NORGE

Toronto

73 Colborne Street North Simcoe, 

Ontario N3Y 3V2

 Oslo

Industriveien 13, 2020 Skedsmokorset

Stavanger

Bedriftsveien 21a, 4313 Sandnes

CANADA

Bergen

Industrivegen 63, 5210 Os

Trondheim

Terminalen 4, 7080 Heimdal


 

 obw@obwiik.no

obw@obwiik.ca

  obwiik.no

obwiik.ca

+47 64 83 55 00 

+1 226 534 1552

Besøg os på obwiik.dk

SVERIGE

 Stockholm

Borrvägen 3, 155 93 Nykvarn 

Gøteborg

Deltavägen 8, 417 05 Gøteborg

Ørebro

Väpnaregatan 27B, 702 86 Ørebro

Malmø                             

Singelgatan 12, 212 28 Malmø


 

 sales@obwiik.se obwiik.se +46 8 649 80 80

DANMARK  obw@obwiik.dk obwiik.dk  70 20 34 75


