


Kort om MinGruppen

MinGruppen er én af Danmarks førende leverandører af altaner, energioptimerede vinduer, døre, facadeisolering 
samt elevatorer til eksisterende etageejendomme. Vores passion er at skabe tidssvarende energioptimerede boliger, 
tilgængelighed for alle og grønne uderum.

I samspil med vores kunder og samarbejdspartnere; boligforeninger, boligadministratorer samt rådgivende arkitekter 
og ingeniører, bidrager vi til til en bæredygtig samfundsudvikling ved at give lejlighedsbeboere større livskvalitet og 
aktivt tage del i visionen om at gøre Danmarks eksisterende etageejendomme grønnere, tryggere og mere funktio-

nelle. Det er kernen i vores mission. Det, vores forretningsstrategi er forankret i. 

Passioneret team med en fælles vision
MinGruppen består af MinAltan, MinEnergioptimering, MinElevator, MinRådgivning og MinPlatform.

I hjertet af Frederiksberg har vi kontor og showroom, så vi altid kan være tæt på vores kunder. Grundet vores inhouse 
team bestående af 100 passionerede rådgivere, ingeniører, bygningskonstruktører, projektledere,  
kommunikationsfolk, jurister og montører med håndværksrelevant baggrund kan MinGruppen levere en full-service 
entrepriseløsning og tage ansvar for hele byggeprocessen. MinGruppen tilbyder med andre ord vores kunder én  
samlet effektiv løsning, hvor boliger energioptimeres og moderniseres på samme tid. 

Økonomisk sikkerhed og garanti
MinGruppen blev grundlagt i 2008 og har en samlet årlig omsætning på mere end 150 mio. kr. og er med en ambitiøs 
strategi i fortsat høj vækst. Med en kapitalstærk investor, Grundtvig Invest A/S, i ryggen kan MinGruppen stille  
sikkerhed og garanti. Det giver vores kunder tryghed.

Ejerforhold: Primære ejere er adm. direktør Jonas Juul-Olsen, teknisk chef Ryan Hald og Grundtvig Invest A/S.



Bæredygtig og samfundsansvarlig udvikling 
Bæredygtighed er en filosofi og en forretningsmodel, vi tror på. 

Vi forstår, at det at tage ansvar for vores omgivelser - mennesker såvel som 
miljøet - ikke alene er til gavn for kloden, men også til gavn for os og vores 
kunder. Vi har derfor forpligtet os til at arbejde med bæredygtighed i hele 
organisationen. 

Vores ambitioner strækker sig fra at reducere organisationens CO2-udslip 
og vores negative impact på kloden til også at bruge FN’s Verdensmål som 
udgangspunkt for at skabe nye innovative løsninger. Løsninger der på sigt kan 
resultere i et positivt impact på Verdensmålene. 

MinElevator er specialiseret i installering af elevatorer i eksisterende boligbyggeri. Vi er Danmarks eneste total-
entreprenør i indbygning af elevatorer og har et tæt samarbejde med førende elevatorproducenter, blandt andre 
KONE. Vi tilbyder en nøglefærdig løsning – fra rådgivning til myndighedsbehandling, elevatormontage og servicering.

MinAltan gør altandrømme til virkelighed. Vi er specialiseret i montering af stilrene kvalitetsaltaner i eksisterende 
etageejendomme og tilbyder en nøglefærdig løsning – fra rådgivning til design, myndighedsbehandling og monte-
ring. Vores løsninger udarbejdes altid med respekt for den enkelte bygnings arkitektur. 

MinRådgivning rådgiver om altaners sikkerhed, bæreevne og levetid. En meget stor del af altaner i ældre etageejen-

domme er i dårlig stand, og ofte har altaner kun få eller ingen tegn på nedstyrtningsfare. Vi tilbyder at lave en 
udførlig tilstandsrapport på altaner i boligforeninger. 

MinPlatform udlejer et bredt udvalg af højkvalitets arbejdsplatforme til entreprisevirksomheder. Vores store 
sortiment giver vores kunder en fleksibilitet, som betyder, at vi kan finde løsninger til alle ejendomme og facader 
- præcist tilpasset det enkelte byggeprojekt.

MinEnergioptimering energioptimerer ældre etageejendomme ved at efterisolere facader og udskifte utids- 
svarende vinduer og døre med  moderne energivenlige produkter. Til gavn for både kloden og boligejernes økonomi. 
Vi samarbejder blandt andre med Idealcombi. 

“For MinGruppen er partnerskaber nøglen til at 
indfri vores ambitioner om at skabe innovative  
bæredygtige løsninger. Vi samarbejder med udvalgte 
ansvarlige leverandører og har kontinuerligt fokus på 
at blive mest muligt cirkulære i tæt samspil med vores 
samarbejdspartnere. 

Damun Mostofi, bæredygtighedsansvarlig
MinGruppen



Menneskerne bag MinGruppen
Hos MinGruppen prioriterer og værdsætter vi en passioneret, empatisk og værdidrevet kultur med et stærkt og in-

spirerende fællesskab. En positiv tone, høj arbejdsglæde og en inkluderende ledelse er for os altafgørende. Dét, at vi 
i høj grad fastholder vores dygtige medarbejdere, vidner om vores gode arbejdsmiljø og sunde arbejdsrelationer. 

Vores arbejdsplads er drevet af 100 passionerede individer, som i fælleskab leverer løsninger, der komplimenterer 
eksisterende arkitektur og resulterer i bedre boliger og større livskvalitet for beboerne.

MinGruppens historie
I 2008 stiftede Jonas Juul-Olsen og Ryan Hald MinAltan. De to århusianske bygningsingeniører havde fået en rigtig 
god idé. De havde set, at der var et stort udækket behov på altanmarkedet, hvilket blev startskuddet for 
etableringen af MinAltan. Ved at samle alt fra design, arkitekttegninger, ingeniørberegninger, produktion og 
byggearbejde gjorde Jonas og Ryan op med kompleksiteten og tilbød boligforeningerne én samlet og nem to-

talløsning.   

Siden er flere Min-virksomheder kommet til, og MinGruppen er vokset til mere end 100 medarbejdere. I dag er 
MinGruppen én af Danmarks førende leverandører af altaner, energioptimerede facader, vinduer og døre, altan-
rådgivning, elevatorer og arbejdsplatforme.

Fællesskab og nærvær har altid været centralt for MinGruppen, derfor har vi valgt at have kontor og showroom på 
Frederiksberg, så vi er tæt på vores kunder og samarbejdspartnere - og er en del af byens liv. 

Seks gange. Så mange gange har MinGruppen udvidet lokalerne på Nordre Fasanvej i hjertet af Frederiksberg. 
I dag råder MinGruppen over knap 1000 m2 kontor samt produktion og lager, hvilket på håndgribelig vis fortæller den 
fantastiske rejse, MinGruppen er på.  
 

MinGruppen ser frem til endnu en række spændende år med masser af nye grønne boligoptimerende projekter til 
gavn for danskere i eksisterende etageejendomme.

 “Når vi går ind i et projekt,  
går vi aldrig på kompromis  

med hverken sikkerhed, kvalitet  
eller lovgivning. Vi tager vores arbejde  

ekstremt seriøst.  
Vores kunder ved, at de kan  

stole på os.

Jonas Juul-Olsen, adm. direktør
MinGruppen



MinGruppen (kontor & showroom)
Nordre Fasanvej 39
2000 Frederiksberg 

+45 86 78 66 66

MinGruppen (lager & produktion)
Avedøreholmen 80

2650 Hvidovre

Jonas Juul-Olsen 

adm. direktør for MinGruppen
+45 27 79 98 01
jjo@minaltan.dk


