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Contec Prefab A/S
 

Højstyrkebetonprodukter
 
Hos Contec Prefab A/S har stor erfaring med specialfremstilling af produk-
ter i højstyrkebeton (HPC). HPC gør overfladerne tætte, holdbare og ele-
gante, og i kombination med specielle formteknologier ses helt nye unikke 
anvendelsesmuligheder inden for betonbranchen.  
Alle teknologier er baseret på firmaets egen udviklede knowhow og erfarin-
ger med HPC beskyttet af patenter og patentanmeldelser inden for en 
række forretningsområder.

Trappetrin, DR Koncerthuset, København.

Trappeløb, reposer og balkoner monteres på byggeplads, Jyske Bank Domicil, Silkeborg

Trappetrin, KUA2, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Trappeløb, reposer og balkoner monteres på byggeplads, Jyske Bank Domicil, Silkeborg

CONTEC HØJSTYRKEBETON
Contec Prefab tilbyder facadeelementer, fliser, møbler, trin, trapper, alta-
ner samt talrige andre interessante produkter. Strukturer i en form kan 
gengives meget nøjagtigt i støbningen, hvilket giver kunden ekstraordi-
nære muligheder for selv at påvirke produktets udseende og finish. HPC 
kan både sprøjtes og blødstøbes, og den tilpasses altid den enkelte opgave, 
hvilket sammen med deres store erfaring med tilsætning af forskellige 
typer fibre, bl.a. giver mulighed for ekstremt slanke konstruktioner.
Contec Prefab har før været involveret i mange spændende projekter og 
deres arkitekt- og designafdeling hjælper gerne med individuelle løsninger 
og udvikling af unikke designs.

Ring til firmaet, send en e-mail eller se nærmere på www.contec-prefab.
com for mere information om deres produkter. Firmaet står altid klar med 
vejledning og gode råd.

ALTANER, BALKONER, REPOSER
Altaner, balkoner og reposer er et forholdsvist nyt forretningsområde hos 
Contec Prefab A/S. Firmaet har allerede nogle flotte referenceprojekter i 
bagagen som bekræfter, at de også her kan levere spændende løsninger af 
høj kvalitet. Muligheden for meget slanke og lette konstruktioner gør 
deres elementer til et attraktivt og efterspurgt produkt på markedet. Fir-
maet specialfremstiller til det enkelte projekt og med deres unikke tekno-
logier opnås færdigstøbte overflader på både over- og underside af ele-
menterne. Med anvendelse af højstyrkebeton begrænses man ikke læn-
gere af den flade plade, så hvorfor ikke prøve en bue, et element med 
støbte sider eller noget helt tredje? Firmaet udvikler hele tiden deres tek-
nikker og står klar til at hjælpe med netop dit projekt.

TRAPPER
Contec Prefab A/S har stor erfaring med specialfremstilling af trapper i 
højstyrkebeton. 

Contec Prefab producerer både trappetrin og trappeløb til ude og inde. Det 
der gør trapperne unikke, er højstyrkebetonens styrke egenskaber der 
åbner op for meget slanke konstruktioner. 

Firmaet specialfremstiller trapper iht.  kundens specifikke ønsker, både i 
forhold til dimensioner, form, farve, overflade, mønster, ledelinjer mm. 
Dette muliggør optimerede, skræddersyede løsninger hvor kunden har eks-
traordinære muligheder for selv at have indflydelse på trappens design.
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Terrazzobordplade, Privat hjem. Terrazzobordplade, Privat hjem. Terrazzobordplade, Privat hjem

Betonbordplade, Reform Furniture af Norm Architects.

BORDPLADER
Efter Contecs køb af TerrazzoForum oplever Contec Prefab A/S større efter-
spørgsel på bordplader, hvilket gør at virksomheden har fået meget stor 
erfaring med fremstilling af bordplader til køkken og bad i højstyrkebeton, 
samt specialplader til butiksindretning, vindueskarme, udekøkkener mm. 
Plader kan fremstilles med støbte vaske, men også med stål- og porcelæns-
vaske samt kogeplader. Firmaet fremstiller i både beton og terrazzo - na-
turprodukter som er nemme at vedligeholde og ekstremt holdbare. Con-
tecs specialister har stor erfaring med fremstilling af beton og terrazzo, 
og garanterer for kvaliteten.

Bordplader til køkken og bad lagerføres ikke, men specialfremstilles altid 
i forhold til kundens specifikke ønsker. Dette giver et utal af muligheder 
for skræddersyede løsninger. Man kan frit vælge form, glans, struktur, 
farve, kantprofil, pladetykkelse, og/el. vask.

Firmaet sælger gennem førende køkken- og badforhandlere, så du altid er 
sikret korrekt opmåling, levering og montage.
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