V I S I K R E R VÆ R D I E R

Campisternes Mekka
ligger i Køge...
Når man besøger Køge Caravan Center A/S er man ikke
længere i tvivl om, hvor campisternes Mekka er placeret
på landkortet:
På mere end 5000 m2 fristes man af alt det udstyr, et bankende campisthjerte kan begære. Det spændende bygningskompleks på Tangmosevej i Køge rummer et imponerende udvalg af kvalitetsvogne
indenfor alle mærker, landets største indendørs udstilling af fortelte
og telte samt en stor specialforretning, hvor man i ro og mag kan
shoppe campinggrej og outdoor-artikler til meget fine priser!
Køge Caravan Center råder samtidig over avancerede værkstedsfaciliteter, hvor man tilbyder kunder fra hele landet reparations- og
pladearbejde udført af erfarne og professionelle fagfolk.
- Hele forretningen nedbrændte totalt ved en voldsom brand
i april 2010, og det har været en lang og sej proces at få virksomheden genopbygget og positioneret på markedet igen, fortæller
direktør Steen Hansen. - Til gengæld har det givet os helt unikke
muligheder for selv at skabe et splinternyt center, hvor alt er bygget
og indrettet optimalt. Kunder og medarbejdere har været særdeles
tilfredse med resultatet, og vi kan nu eksponere udstyr og varer på
en langt mere hensigtsmæssig måde.
Sikkerheden og præventiv brandsikring i centret og på vores værksteder er samtidig blevet revurderet og optimeret til et meget højt
niveau, understreger Steen Hansen, og han fremhæver i den forbindelse samarbejdet med ACTAS:
- Det nye center er designet efter mine egne idéer og retningslinier, og vi har draget stor nytte af rådgivningen og den sikringsfaglige sparring fra ACTAS. Vores interiøre afdelinger er blevet sikret efter alle kunstens regler, og vi har fået en meget effektiv overvågning
i høj kvalitet af de nære udendørsarealer, hvor vi også har mange
vogne udstillet. Sikringssystemerne funktionsstyres centralt og
de er samtidig enkle at håndtere og betjene i alle døgnets
timer, slutter en tilfreds direktør Steen Hansen hos
Køge Caravan Center A/S.
Projektleder Martin Sørensen (tv) fra ACTAS i samtale
med direktør Steen Hansen ved den imponerende
forretning i Køge. Bygningerne er sikret efter alle
kunstens regler og samtlige funktioner
styres centralt.

