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Nyt finansieringskoncept
For en andelsforening er øko-
nomien vigtig og ikke mindst 
den månedlige stigning til bo-
ligafgiften kan være en brem-
sende faktor for, 
hvornår en reno-
vering af ældre 
faldstammer skal 
sættes i gang.

- Derfor har vi 
netop lanceret et 
nyt koncept både 
for foreninger og 
andre interesse-
rede, hvor vi ta-
ger os af hele finansieringen 
af kloakrenoveringen. Eksem-
pelvis kunne udgiften for en 
boligforening fordeles over 60 
måneder.

På den måde kan man ned-
bringe renoveringsudgiften 

for den enkelte lejlighed fra 
ca. 200 kr. om måneden, siger 
direktør Benny Pedersen, GP 
Entreprise.

Filmpakken
Inden man kaster sig ud i at 
renovere en ejendom, er det 
vigtigt med en grundig in-
spektion, for at vurdere af-
løbssystemet. Desværre ven-
ter mange til sidste øjeblik, 

hvor rørene er ved at 
være gennemtæret. 

- Vi vil gerne have 
folk til at reagere 
noget før, så røre-
ne ikke når at bli-
ve i sådan en til-
stand, hvor det 
vil kræve ekstra-
arbejde. Derfor 
har vi lavet det 
der hedder en 
film pakke, hvor 
vi kommer og 
bedømmer dele 
af rørenes tilstand 
samt afleverer en 
rapport og film på 
tilstanden, siger Benny 
Pedersen.

GP-Entreprise er et lands-
dækkende firma med base i 
Midtjylland. De har afdeling 

i Aalborg og har indgået et 
samarbejde med Energihuset 
A/S, som de deler kontorer 
med i Bellahøj, København. 

Udover Repipe-teknikken 
beskæftiger GP Entreprise sig 
også med en bred vifte af op-
gaver indenfor kabel-ned-

lægning og andre kloakopga-
ver.

GP Entreprise har eksisteret 
siden 2003. Firmaet drives til 
dagligt af Benny Pedersen og 
har ca. 50 ansatte fordelt på 
forskellige kompetencer og 
opgaver.

Så nemt er det at renovere gamle   faldstammer og ventilationsskakte
Det begynder som regel med at af-
løb, hvor spildevandet er længe om at 
løbe ud og ofte skal alle ejendommens 
faldstammer mm. renoveres, fordi de 
er slidte. Det kan være en bekostelig 
affære og er ensbetydende med ge-
ner for beboerne, idet man i perioder, 
hverken kan tage bad eller benytte to-
iletter.

Løsningen ligger hos GP-entreprise 
ApS. Her har man de senere år speci-
aliseret sig i renovering af kloakker og 
faldstammer med såkaldt ”Repipe Tek-
nik” og besidder alle de nødvendige 
godkendelser.

Den nye repipe teknik
GP-Entreprise tilbyder en ny løsning 
til renovering af kloak/faldstammer. 
Denne teknik sikrer, at operationen 
er overstået på kortest mulig tid, med 
færrest mulige gener og hvor beboer-
ne kan blive boende i lejligheden un-
der coatingen. 

Ved en typisk arbejdsdag aftales det, 
at afløbet lukkes f.eks. mellem kl. 8.00 
– 16.00 og her efter må afløbet bruges 
igen til næste morgen. 

- Det har meget at sige for den enkelte 
beboer, at generne ved renovering er 
mindst mulige, siger direktør Benny 
Pedersen, GP Entreprise. GP Entrepri-
se går meget op i, at deres kunder er 
tilfredse og derfor er flere faktorer vig-

tige i forbindelse med deres arbejds-
gange. Bl.a. trygheden for beboerne, 
som opnås ved, at samme medarbej-
dere der deltager på info-møde inden 
opstart, også er de samme der ses på 
projekterne. Desuden bærer medar-
bejderne også synlige ID kort. 

Nyt rør sprøjtes ind
Spray-teknikken er en renoveringstek-
nik, hvor man sprøjter et materiale ind 
i faldstammerne, som herefter hærder 
op. Det adskiller sig fra strømpeforing, 
ved at være meget fleksibelt og krym-
pefri, og samtidig skal der ikke friskæ-
res ved afgreninger.

Med spray Teknik udføres CE-god-
kendte reparationer af faldstammer 
og kloakrør i huse, etageejendomme 

mv. til fordelagtige priser.
Teknikken kan benyttes til repa-
rationer i rør etc., fra en diame-

ter på mellem 30 og 300 mm. 
Vælger man en løsning fra 

GP-Entreprise, er der 10 års 
garanti og levetiden på 
den påførte coating er 50 
år +. 

Repipe-teknikkens for-
del er, at den kan køre 
igennem vandlåse/ gulv-
riste og er fleksibel at ar-

bejde med. 
Princippet er, at et nyt af-

løbsrør/gulvafløb etableres 
ved at sende en slange ind 

gennem de eksisterende rør. Her 
anvendes en 2-komponent creme 

af polyurethan/polyurea på indersi-
den af røret. 

For at opnå det bedste resultat, ren-
ses rørene for rustskaller, aflejringer 
mv med en kæde og der efter blæses 
igennem med varm luft så de er helt 
tørre inden sprøjtearbejdet går i gang.

Når sprøjtearbejdet er færdigt, er der 
etableret et nyt permanent foring på 
ca. tre millimeter med en meget lang 
holdbarhed og fleksibilitet inde i det 
gamle.

Foruden spraydyser, er slangen også 
udstyret med kamera, så teknikeren 
kan følge processen. Efter to timers 

hærdning, gentages coatingen, og når 
røret har fået andet lag, har det sam-
tidig fået en ca. tre millimeter tyk, ny 
inderside. 

Materialet er sprayet på og derfor er 
der tale om et afløbssystem helt uden 
samlinger som ellers kan give utæt he-
der. Samtidig får det en overflade, der 
er mere glat end pvc.

Renovation af faldstammer hos Re-
gionshospital Midt
Blandt større projekter, arbejdede GP 
Entreprise i 2016/17 med et renove-
ringsprojekt på 2 km. faldstammer for-
delt på 14 etager ved Regionshospital 
Midt. Opgaven blev udført med fuld 
tilfredshed fra hospitalet, som stadig 
var i fuld drift under renovationen. 
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GP-Entreprise tilbyder en ny løsning 
til renovering af kloak/faldstammer. 
Teknikken betyder, at beboerne kan 
blive boende i lejligheden under 
coatingen.

Virksomhedens medarbejdere 
bærer altid synlig id under arbejdet 
og virksomheden går meget op i 
at kunderne føler sig trygge under 
arbejdet. 

Repipe-teknikkens 
fordel er, at den kan 
køre igennem vand-
låse/ gulvriste og er 
fleksibel at arbejde 
med. 

Spray-teknikken 
er en renoverings-
teknik, hvor man 
sprøjter et materiale 
ind i faldstammer-
ne, som herefter 
hærder op.

Man kan nedbringe 
renoveringsudgiften 
for den enkelte lejlig-
hed fra ca. 200 kr. om 
måneden
Benny Pedersen, direktør i GP Entreprise

Det har meget at 
sige for den en-
kelte beboer, at 
generne ved reno-
vering er mindst 
mulige
Benny Pedersen, direktør i GP Entreprise
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