
Blendex
Din professionelle solafskærmningspartner

Blendex blev stiftet i 1960 og er i dag en af de førende virksomheder i Danmark inden for solafskærmning. Vi udnyt-
ter vores mangeårige erfaring og gamle håndværkstraditioner til at udvikle brugertilpassede produkter, der giver en 
optimal solafskærmning, tager højde for de konkrete forhold og indgår i en synergi med bygningens arkitektur.

Erfaring, ekspertise og individuelle løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner, når der skal etableres solaf-
skærmning. Vi er med hele vejen gennem projektet, fra projekteringsfasen over montage til løbende service. Vi sæt-
ter en ære i at levere komplette løsninger i høj kvalitet og en Blendex-entreprise er ikke afsluttet, før løsningen er sat 
sikkert i drift, og en effektiv klimaregulering dermed er sikret.

Blendex er 100 % ordreproducerende og projekterer, producerer, pulverlakerer, monterer, forbinder samt servicerer 
og vedligeholder ud- og indvendige solafskærmningsløsninger primært til erhvervskunder og institutioner. Vores 
produkter produceres på eget værksted i materialer som aluminium, glas og kobber og vi er derfor i stand til at 
fremstille unikke produkter, efter vores kunders konkrete ønsker. 



På tegnebrættet
Blendex indgår gerne i dialog med arkitekter og rådgi-
vere allerede i idèfasen omkring et projekt. Vores 
konsulenter kan hjælpe med at afdække de konkrete 
behov og muligheder for solafskærmning i henhold til 
projektets specifikke krav.

Udbudsformulering
Vi stiller AutoCad-tegninger og detaljerede produkt-
beskrivelser til rådighed for download på vores hjem-
meside, www.blendex.dk og vores tekniske afdeling 
hjælper gerne med at afklare eventuelle spørgsmål 
omkring vores løsninger.

Garantistillelse
Blendex er en økonomisk velfunderet virksomhed og 
vi kan derfor påtage os selv de største opgaver, også 
når det drejer sig om garantistillelse. Når du vælger 
Blendex, er du desuden garanteret et samarbejde i 
mange år frem.

Projektering
Blendex har stor erfaring med styring af små og store 
projekter, både som underentreprise og hovedentre-
prise, og vi påtager os gerne at lede projekter med 
andre relaterede arbejder som f.eks. el-installation, 
glasudskiftning og lignende.

Et typiske sagsforløb indledes med en grundig vurde-
ring af det konkrete projekt og derefter udarbejder vi 
et foreslag til en løsningsmodel, der beskriver produk-
tet og de økonomiske og tidsmæssige rammer samt 
afklarer eventuelle grænseflader til andre underentre-
priser. 

Efter ordremodtagelse påbegyndes den tekniske 
bearbejdning og der udarbejdes tegninger og doku-
mentation. 

Når kunden har godkendt projektdokumentationen, 
påbegyndes den fysiske produktion sideløbende i 
vores afdelinger og hos eventuelle underleverandører. 
Dette er med til at reducere produktions- og leverings-
tiden. Ydermere er Blendex fysiske, bygningsmæssige 
rammer tilrettelagt, så de giver et optimalt produkti-
onsflow, der tilgodeser de mange specialordrer. 

Kundetilpassede kvalitetsløsninger
Vi kan tilbyde en række standardløsninger, men da 
Blendex har egen produktion, har vi altid mulighed 
for at tilbyde 100 % kundetilpassede løsninger. I vores 
produktion udvikler vi produkter og løsninger, der 
giver en optimal solafskærmning efter de konkrete for-
hold, og som samtidig opfylder kravene til æstetik og 
arkitektur. Vores processer omfatter blandt andet me-
kanisk bearbejdning, dugproduktion, pulverlakering og 
komponentmontage og vi udvikler gerne produkter og 
løsninger, der udfordrer de gængse standardprodukter 
på design, funktionalitet og materialer.

Vi anvender udelukkende kvalitetsprodukter i vores 
produktion og vores produkter er derfor branchens 
førende hvad angår holdbarhed og design. 

Fra tanke til færdigt byggeri
Blendex er med hele vejen
Blendex er en traditionsrig virksomhed, som beskæftiger ca. 60 personer, hvoraf den overvejende del er ansat 
i vores tekniske afdeling og produktionen. Dette betyder, at vi som virksomhed besidder en markant kompe-
tence, der sætter os i stand til at yde professionel rådgivning til vores kunder samt at fremstille alle former for 
løsninger efter specifikke ønsker. Ingen opgave er for vanskelig og vi tilvirker gerne helt unikke produkter.

Blendex har eksisteret i et halvt århundrede, hvilket afspejler sig i gennemsnitsancienniteten for vores ansatte, 
der dermed sikrer mange års erfaring fra branchen. Vi udnytter denne erfaring, når vi uddanner nye kollegaer, 
så de også har den rette specialviden om produkterne. Dermed besidder vi som organisation en helt unik erfa-
ring, der nedarves i medarbejderstaben. 

Som følge af vores organisations kompetence- og erfaringsniveau er Blendex en professionel samarbejdspartner 
på alle stadier af et projekt. Fra tegnebrættet til vedligeholdelsen af den færdige løsning.

Mørklægning hos BankInvest.



Interiørscreens hos TrygVesta.

Styring og automatik
Alle produkter kan leveres med motor for individuel 
regulering eller automatisk styring, der enten kan 
fungere uafhængigt af husets øvrige automatik eller 
sammenkobles med denne. Automatisk styring sikrer 
en effektiv solafskærmning, beskytter solafskærmnin-
gen mod vind og vejr, regulerer varmeindtrængnin-
gen i ubemandede perioder og sørger for et ensartet 
udseende på facaden.

Erfarne montører finjusterer
Blendex har egen montageafdeling, med montører 
der alle har en stor viden om vores løsninger. De ved 
hvordan de skal håndtere ”byggetolerancer” og kan 
foretage mindre tilpasninger under montering. Dette 
samspil mellem produktion og montage er afgørende 
for et godt slutprodukt og forlænger levetiden af vores 
produkter. 

El-arbejdet gennemgås før aflevering
Når løsningen er monteret og tilsluttet, efterser vores 
el-afdeling det færdige produkt, foretager en finju-
stering af styringen og udfylder en indkøringsrapport. 
Herefter er vi klar til at aflevere projektet.

Service og vedligehold
Når byggeriet står færdigt påtager vi os gerne at 
servicere og vedligeholde solafskærmningen. Blendex 
tilbyder kunder at indgå en servicekontrakt, der om-
fatter forebyggende serviceeftersyn, dokumenteret 
ved en rapport indeholdende anbefalede reparationer 
og ændringer. Med en servicekontrakt sikres solaf-
skærmningssystemer mod driftstop og samtidig øges 
sikkerheden og ikke mindst levetiden på produkterne. 

Blendex tilbyder service på alle typer produkter – ikke 
kun vores egne.

Specialfremstillede skodder på Kildegården.



Blendex leverer til Danmarks førende bygninger

Hos Blendex tæller vi mange store erhvervsvirksomheder blandt vores kunder, og vi har et tæt samarbejde med en 
lang række arkitekter, entreprenører og rådgivende ingeniører. 

En stor del af vores nuværende standardprodukter er udviklet i forbindelse med store byggeprojekter, hvor arkitekt 
og bygherre har haft specielle ønsker til udformning af solafskærmningsløsningen. Herunder kan nævnes bevægelige 
glaslameller til Nordeas hovedsæde og bevægelige kobberlameller på PFA-hovedsædet i Københavns Nordhavn. 

Herudover har Blendex leveret solafskærmning til en række projekter, hvoraf kan nævnes:

Grusbakken 1-3 - DK- 2820 Gentofte
Telefon: 44480956 - salg@blendex.dkwww.blendex.dk

Novo RD House i Hillerød
Fields i København
Bruuns Bro i Århus
Nykredits Hovedkontor i København
Hjørring Hospital
Miljøstyrelsen
Sydbank
Viborg Rådhus
Haderslev Rådhus
Åhaven i Århus
CCI
Hernings Handels- og ingeniørhøjskole
Skanderborg Gymnasium
Flådestation i Frederikshavn

Esbjerg Politi
Ålborg Rådhus
IDA-huset
Medie-huset
Nordea
Ministeriebygningerne
Statens Museum for Kunst
Rigshospitalet
Hvidovre Hospital
DONG
Coloplast
Karlsbro Rådhus
Lundbeck
Assens Rådhus

Blendex har leveret til nogle af Danmarks fornemmeste byggerier: Mediehuset, IDA-Huset, Nykredits hovedkontor og Den sorte 
Diamant

Forsidebilleder fra venstre: Bruuns Arkade i Århus, Gl. Lundtoftevej,  Blendex og Fields i København.


