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contec prefab A/S
Contec Prefab A/S er en banebrydende
virksomhed baseret på 20 års erfaring
med højstyrkebeton (HPC) indenfor Contec
Group. Contec Prefab blev grundlagt i
2008 og har stor erfaring med at udvikle
innovative og kundetilpassede løsninger i
højstyrkebeton, i tæt samarbejde med en
lang række partnere. Standard løsninger
samt helt nye specialløsninger skabes
ud fra de forskellige kunders visioner og
bliver til virkelighed i et tæt samarbejde
med vores interne designere, arkitekter
og tekniske medarbejdere. Fælles for
alle løsninger er, at de benytter sig af
vores avancerede højstyrkebeton og de
fantastiske muligheder det giver, for at
skabe unikke og slanke konstruktioner.
I 2014 købte Contec Prefab A/S TerrazzoForum ApS, en produktionsvirksomhed
med speciale i terrazzo. Contec Prefab har
således udvidet produktkataloget markant
med endnu flere spændende og unikke
løsninger.

betonæstetik

i køkken & bad

Om det er køkken eller bad, så kan du
finde din nye betonbordplade hos os
og mulighederne er mange. Vi skaber
bordplader efter dine ønsker og til dit
hjem. Rene linjer, samt tætte og elegante
overflader, er karakteriserende for de
produkter vi designer og producerer med
vores specialudviklede højstyrkebeton.
Alle vores produkter er dansk produceret,
håndlavede og i høj kvalitet.
Vi udvikler os konstant, og både referenceog produktkataloget udvides hele tiden,
til glæde for vores mange kunder. Med
en bordplade i Contec højstyrkebeton får
du frit valg af form, glans, struktur, udtryk
og farve da vores højstyrkebeton univers
er uendeligt, hvor kun fantasien sætter
grænser.

Bordplader

til alle rum

Vi laver også bordplader til mange andre
formål. Bordplader fra Contec Prefab er lette
og elegante både fysisk og æstetisk, hvilket
skaber helt nye muligheder for at fremstille
anderledes, kreative og eksklusive borde til
alle rum. Vi vurderer dine personlige ønsker
og bryder grænserne for linjer, overflader og
former, samt udfordrer de gængse normer
og standarder indenfor betonbranchen.
Contec Prefab har igennem en række
indendørs og udendørs leverancer til
restauranter, hoteller og private kunder
opnået værdifuld erfaring indenfor dette
segment, hvilket gør os i stand til at
producere bordplader i meget høj kvalitet.
Hvad enten det er et spisebord, skrivebord,
sengebord, sofabord, en vindueskarm eller
noget helt andet du lige mangler, så står vi
klar til at hjælpe.

Standard betonfarver

105-2 HC1H
Knækket hvid

105-2 GC3H
Lys grå

105-2 GC0
Standard grå

105-2 GC3S
Antracit

formstøbte vaske

Vask 1

48 cm x 31 cm
Dybde 14,5 cm
* 50 cm

Vask 9

41 cm x 31,5 cm
Dybde 17,5 cm
* 50 cm

Vask 2

44 cm x 31 cm
Dybde 14,0 cm
* 50 cm

Vask 10 XS

50 cm x 26 cm
Dybde 6,0 cm
* 45 cm

Vask 3

47 cm x 27 cm
Dybde 13,0 cm
* 46 cm

Vask 10 S

50 cm x 31,5 cm
Dybde 6,0 cm
* 50 cm

Vask 12 L

Bryggersvask

Vask 10 SD

50 cm x 31,5 cm
Dybde 8,5 cm
* 50 cm

Vask 5

ø 38 cm
Dybde 15,5 cm
* 57 cm

Vask 10 M

70 cm x 31,5 cm
Dybde 8,5 cm
* 50 cm

Vask 6

ø 32
Dybde 14,0 cm
* 51 cm

Vask 7

52 cm x 31,5 cm
Dybde 14,0 cm
* 50 cm

Vask 10 L

100 cm x 31,5 cm
Dybde 12,0 cm
* 50 cm

Vask 12 XL

100 cm x 31,5 cm
Dybde 4,0 cm
* 50 cm

51,5 cm x 40 cm
Dybde 18 cm
* 59 cm

Vask 4

47 cm x 28 cm
Dybde 14,0 cm
* 33 cm

150 cm x 31,5 cm
Dybde 4,0 cm
* 50 cm
* Min. bordpladedybde

standard kantprofiler
Beskrivelse

Brækket

Bagkant

Betill. nr.

Standard

BK

Tværsnit

højstyrkebeton

specifikationer
Standard betonfarver
Da beton er et naturmateriale, kan der
forekomme farveforskelle. Derfor er de
afbildede standardfarver vejledende!
Specielle betonfarver laves mod merpris.
Kontakt din forhandler og hør nærmere.
Standard kantprofiler
På betonbordplader laver vi som standard
ikke en helt skarp kant, men en kant der
er affaset - brækket, og dermed mindre
skrøbelig. Specielle kantprofiler laves mod
merpris. Kontakt din forhandler og hør
nærmere.
vaske
Vi har et stort udvalg af formstøbte vaske,
men forhandler også vaske fra alle de
førende vaskeproducenter.
Vi monterer alle typer vaske (stål,
porcelæn etc.) i vores bordplader efter
producentens anvisninger enten ved
ilægning, planlimning, underlimning eller
underbygning. Det betyder, at bordpladen
ankommer med vasken komplet monteret
fra fabrikken.

salg og
vedligeholdelse

Forhandlere
Levering sker gennem professionelle
køkken- og badforhandlere i Danmark. De
kender vores produkter, og de ved, hvordan
du kan føre dine ønsker ud i livet. Samtidig
kan forhandlerne sørge for opmåling og
montage - begge dele er yderst vigtige for
et perfekt resultat.
Kontakt os for oplysning om nærmeste
forhandler.
Vedligeholdelse
Selv de bedste produkter kan med årene
få behov for vedligeholdelse. Med en
betonbordplade fra Contec Prefab er
vedligeholdelse nemt og det understøtter
tilmed betonens naturlige egenskaber
og fine patinering, hvorved det smukke
udseende bibeholdes over mange
år. Tal med din lokale forhandler om
mulighederne.
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WORLD LEADERS IN HIGH PERFORMANCE
CONCRETE
Contec Prefab A/S er en del af Contec Group
der har været førende på det internationale
marked inden for højstyrkebeton siden
starten i 1993. Contec Groups primære
forretningsområde er udvikling og salg af
forskellige typer af højstyrkebeton som
pulver. De forskellige pulvere bruges til
projekter varierende fra pengeskabe og
bankbokse, til gulve og belægninger såvel
som nogle af verdens mest avancerede,
prestigefyldte og fremtrædende arkitektoniske projekter som DR-Byen, Qatar
National Museum og Louvre i Abu Dhabi.
Contec Prefab A/S
Axel Kiers Vej 18H
8270 Højbjerg
Danmark
Tlf: +45 86 280 290
E-mail: prefab@contecgroup.dk
www.contec-prefab.com
Direktør: Dennis Rafn Serwin
Tlf: +45 23 999 367
E-mail: ds@contecgroup.dk

