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Frese Gruppen
Hos Frese arbejder vi tæt sammen med vores leverandører, samarbejdspartnere
og kunder om at levere innovative flowstyrings- og komponentløsninger til vores
målmarkeder over hele verden.
Frese Gruppen, hvis hovedkontor og vigtigste produktionsfaciliteter ligger i Danmark,
René Barington
CEO
Frese Gruppen

er et støberi med stor erfaring og en førende producent af kvalitetsventiler, reguleringer
og fittings til de globale markedssegmenter HVAC, VVS, marine og industri.
Virksomheden Frese er opbygget over en periode på 70 år og indtager i dag en
fremtrædende position som en af verdens førende producenter af innovative
flowstyrings- og komponentløsninger.

VI ARBEJDER SAMMEN
om levering af innovativ flowstyring og komponentløsninger til vores målmarkeder
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Frese gruppefokus
Markedssegmenter

Varme, ventilation og aircondition
Effektiv styring af indeklimaet i bygninger

Metal- og stålstøberi
Skræddersyede støbeløsninger til krævende anvendelsesområder

VVS
Kvalitetskomponenter til private og erhverv

Marine og industri
Flow- og trykregulering til de mest krævende miljøer

Varme, ventilation og aircondition
Effektiv styring af indeklimaet i bygninger

Med det stadigt stigende fokus på optimal energieffektivitet i bygninger har Frese
indtaget en førerposition på markedet for udvikling af innovative, energibesparende
ventiler til globale applikationer for opvarmning, ventilation og aircondition

Ventiler og regulering til HVAC anlæg
Kvalitetsprodukter, applikationsviden og kundefokus har bidraget til at positionere Frese blandt de førende
producenter og leverandører af ventiler og styringsløsninger til hydrauliske systemer i det globale HVACmarkedssegment.
Frese har en lang historie inden for udvikling af ventiler og styringer til både varme- og køleanlæg med over 25 års
erfaring med design, udvikling og levering af innovative, energibesparende dynamiske strengreguleringsventiler.

Energibesparende
ventiler sikrer øget
systemeffektivitet

Metal- og stålstøberi
Skræddersyede støbeløsninger til krævende anvendelsesområder

Med over syv årtiers knowhow og erfaring inden for specialiseret sandstøbning
forsyner Frese kunderne med skræddersyede løsninger til de mest krævende
anvendelsesområder i en række legeringer, herunder bronze, nikkelaluminiumbronze,
rustfrit stål og duplexstål

Kundetilpasset sandstøbning
Frese arbejder tæt sammen med kunderne og anvender innovative fremstillingsprocesser og viden til at levere
den bedst mulige løsning såvel teknisk som kommercielt.
Produktionsekspertise har ekstremt stor betydning for Frese, der løbende foretager investeringer for at sikre, at
løsningerne leveres til tiden og efter specifikationerne på den mest miljøvenlige måde.
Frese forsyner en række markedssegmenter, herunder marine- og offshoreindustrien, med komponentløsninger,
og tilbyder en række tjenester såsom mønsterdesign og -produktion, MAGMA-soft®-simulering, 3D-formtryk,
forarbejdning, certificeret kvalitetskontrol og supply chain management.

Fleksibel enkeltstyksog serieproduktion i
saltvandsresistente materialer

VVS
Kvalitetskomponenter til private og erhverv

Takket være Freses store erfaring og anerkendelse på de skandinaviske markeder
indtager virksomheden en stærk position inden for levering af kvalitetsventiler og
-fittings til sanitets- og vvs-markederne

Ventiler, fittings og komponenter
Siden udviklingen af den første fitting har Frese løbende investeret i udvikling og godkendelse af en række
sanitets- og VVS-produkter for at opfylde kravene fra markedet.
Vores udvalg af produkter egner sig perfekt til både private og kommercielle applikationer, og alle produkter
leveres med Freses kvalitetsgaranti.

Godkendt efter de
højeste standarder

Marine og industri
Flow- og trykregulering til de mest krævende miljøer

Frese har omfattende viden om materiale, produkt og anvendelse opbygget gennem 70
år, som gør det muligt at tilbyde et udvalg af robuste ventiler til brug i nogle af verdens
mest krævende miljøer

Ventiler til marine og industrianlæg
Frese kan tilbyde sine kunder et udvalg af produkter, der er fremstillet i materialer som rustfrit stål, stål med
lavt kulstofindhold og nikkelaluminiumbronze, som er velegnede til anvendelse i selv de mest krævende miljøer,
herunder behandling af ballastvand, fjernkøling med havvand, afsaltning og offshore

Dynamiske ventiler fremstillet
i materialer med høj
korrosionsbestandighed

Tidslinje · Frese Gruppen
Frese grundlægges den 1. maj 1944
1960 Udvidelse af faciliteter
Varmpresse installeres 1972
1982 Første patent på simpel kuglehane
Induktionssmelteovne installeres 1984
1986 Første CNC maskine
DNV-GL godkendelse 1988
1988 Patent på dynamisk ventil
Datterselskab i Tyskland 1988
1989 Første stålstøbninger
Viksomheden bliver delt i to Frese A/S og
Frese Metal- og Stålstøberi A/S 1989
1990 Udvidelse af støberiet
IMF Fast Loop No-Bake formlinje installeres 1991
1994 Spektrograf installeres
Sidste sortsandsstøbning 1995
1995 Frese A/S flytter ind i nye faciliteter
MAGMASOFT® installeres 1998
2001 Patent på Frese ALPHA
Første robot installeres 2002
2004 Datterselskab i Storbritannien
Patent på karakteristisk kuglehane 2005
2005 Patent på Frese OPTIMA
Initiativpris fra Dansk industi 2005
2007 Bureau Veritas godkendelse
Salgskontor i Dubai 2007
2007 Patent på Frese S
Salgskontor i Kina 2008
2008 Patent på Frese OPTIMA Compact
Lloyds Register godkendelse 2008
2009 80L Coldbox Core Shooter installeres
Salgskontor i Australien 2010
2010 Datterselskab i Tyrkiet
Datterselskab i Kina 2010
2011 Salgskontor i Saudi-Arabien
Udvidelse af efterbehandlingsafdelingen 2013
2014 Brug af 3D teknik
3D Modeling Software installeres 2015
2015 Første dynamiske ventil til søvand lanceres
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