
Er du træt af standardløsninger, som ikke passer 
100 procent til din produktion? Så kan CREADIS 
Plant Engineering hjælpe dig i dit næste projekt. Vi 
skræddersyer projektforløb og det færdige resultat 
til hver enkel problemstilling, og vores team på 
over 700 ingeniører kombinerer dagligt kreativitet 
og viden for at skabe værdifulde teknologier, der 
spiller sammen med virksomheders virkelighed. 

I CREADIS ønsker vi at hjælpe kunder med bære-
dygtig og profitabel vækst. Men det handler ikke 
kun om business. Vi ønsker at danne meningsfulde 
partnerskaber. Som din trusted advisor sidder vi fra 
første dag på samme side af bordet for at løse din 
opgave. Vi prioriterer en god projektplanlægning 
fra tidlig fase til produktion, drift og vedligehold
– så dit projekt hurtigt bliver eksekveret.

MED CREADIS PLANT ENGINEERING FÅR DU:

• Et langsigtet partnerskab, hvor tillid er nøgleordet. 
Vi sørger for en tydelig rollefordeling og forudsige-
lighed, men i et fleksibelt setup.

• En one-stop-shop, hvor du slipper for at bruge tid på 
flere leverandører. CREADIS er din eneste kontakt, 
og vi tager os af alle elementerne i et projekt. De 
komponenter, vi ikke allerede har, skaber vi.

• Engagement på byggepladsen såvel som i drifts- 
fasen, hvor vi hjælper med at optimere ved hjælp af 
data. Det sparer dig for fremtidige problemer, fordi 
vi kan forudse, hvornår vedligehold er nødvendigt.

• Et skalerbart setup med adgang til dygtige ingeniører 
i Danmark og hele Europa.

• Vi overholder tidsplanen og sikrer dig eksekvering 
til tiden.
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CREADIS PLANT ENGINEERING SERVICES

PLANT
ENGINEERING
NÅR DU SOM VIRKSOMHED SKAL 
FINDE EN LØSNING, DER BALANCERER 
EFFEKTIVITET, BÆREDYGTIGHED OG 
SKRÆDDERSYEDE TEKNOLOGIER 
MED EN HURTIG TIME-TO-MARKET, 
ER CREADIS DIN TRUSTED ADVISOR.



CREADIS – LØSNINGER, DER BALANCERER 
EFFEKTIVITET, BÆREDYGTIGHED OG 
SKRÆDDERSYEDE TEKNOLOGIER MED
EN HURTIG TIME-TO-MARKET.

“

www.CREADIS.com

TECHNOLOGY IS PASSION
– CULTURE IS KEY

“


