
højstyrkebeton 
& terrazzo





Contec Prefab A/S er en beton- og terrazzovirksomhed, der blev grundlagt i 2008. Vi har stor erfaring 
med at udvikle innovative og skræddersyede løsninger i højstyrkebeton og terrazzo, som passer til 
den enkelte, da vi altid sørger for at have tæt kundekontakt.

Contecs specialister har stor erfaring med fremstilling af bordplader i højstyrkebeton og terrazzo og 
har fokus på at levere produkter af høj kvalitet, skræddersyet til den enkelte kunde. Bordpladerne 
har en høj slidstyrke og tæthed, hvilket giver dem en meget lang levetid og gør dem nemme at 
vedligeholde. Bordpladerne bliver forhandlet gennem førende køkken- og badforhandlere, så du 
altid er sikret korrekt opmåling, levering og montage.

Alle bordplader er håndlavede, i meget høj kvalitet og produceret i Danmark. Vi går aldrig på 
kompromis med kvaliteten, og du kan altid forvente det bedste. Vi glæder os til at levere din 
bordplade.

om ConteC prefAB A/s
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højstyrkebeton
råt - m

oderne - m
inim

alistisk - indbydende - eksklusivt - alsidigt



rå skønhed, indbydende, moderne og minimalistisk. er det ord, du gerne vil have, skal indgå i i dine 
omgivelser? så er højstyrkebeton det helt rigtige materialevalg til dig. til trods for det rå udseende 
er en betonbordplade helt silkeblød at røre ved, og så giver den noget kant til lidt blødere materialer 
som f.eks. træ. 

I dit køkken og bad er det de store overflader, der fuldender udtrykket og skaber netop den 
atmosfære, du ønsker dig. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige bordplade, der passer ind i dit 
hjem.

Højstyrkebeton er et naturmateriale med et helt unikt udtryk. Der er mange muligheder for at skabe 
en personlig bordplade gennem valg af farve, vask, form, pladetykkelse og kantprofil. Bordpladerne 
kan produceres med formstøbte vaske eller med påmonterede vaske og kogeplader. Kun fantasien 
sætter grænser.

HerlIg HøjstyrKeBeton
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Der er ingen grænser for, hvor højstyrkebeton kan bruges. I uderummet, i køkkenet, på badeværelset, 
på restauranter og hoteller eller i butiksindretningen. Du kan let skabe dit helt eget udtryk med dette 
skønne materiale, der kun bliver flottere med årene.

Vi specialfremstiller alle vores bordplader og laver både helt tynde bordplader med et let og svævende 
udtryk eller mere massive bordplader, der virkelig kræver sin ret og giver rummet et enkelt og 
industrielt look. Du har mulighed for at designe lige netop den højstyrkebetonbordplade, der passer 
ind i dit hjem.

Drømmen om Den personlIge InDretnIng
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fArVer

HC1H  - Knækket hvid gC3H  - lys grå

GC3S  - AntracitgC0  - standard grå
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stAnDArD BetonfArVer
De afbildede standardfarver er vejledende. specielle betonfarver laves 
mod merpris. Kontakt os og hør nærmere.

stAnDArD KAntprofIler
på betonbordplader laver vi som standard ikke en helt skarp kant, 
men en der er affaset - brækket, der er mindre skrøbelig. specielle 
kantprofiler laves mod merpris. Kontakt os og hør nærmere.

VAsKe
Vasken er en vigtig arbejdsstation, der skal være funktionel, have et 
tidssvarende design og være lavet af kvalitetsmaterialer, der sikrer 
en lang levetid. Det får du hos Contec prefab, hvor du har mulighed 
for at vælge mellem 32 forskellige formstøbte standardvaske til 
højstyrkebeton. skal du have en vask med specialmål, kan det også 
sagtens lade sig gøre. Derudover forhandler vi vaske fra Blanco, 
eller du kan vælge at fremsende en vask, som vi monterer på 
fabrikken. Vaskene kan enten monteres med ilægning, planfræsning, 
underfræsning eller underbygning.
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terrazzo
klassisk - legende - unikt - luksuriøst - elegant - tidløst
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skal din bordplade være klassisk, enkel eller legende? terrazzo kan det hele. materialet har fået lidt 
af en renæssance i hjemmet og er ikke længere begrænset til badeværelsesgulvet eller trappen i 
opgangen.  

er du vild med terrazzo, vil du få stor glæde af en terrazzobordplade i f.eks. køkkenet. terrazzo er et 
naturmateriale med en enorm slidstyrke og bliver, med den rette behandling, blot smukkere med 
tiden. 

en terrazzobordplade udstråler elegance, har et unikt mønster og kan let tilpasses den stemning, 
du ønsker i dit køkken. terrazzoens grafiske mønster giver mange muligheder for at lege med farver, 
former og udtryk, og der er ikke to terrazzoprodukter, der er ens, da marmorskærverne varierer i 
farve og størrelse. 

tIDløs terrAzzo
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skab et roligt og naturligt miljø på badeværelset med terrazzo. materialet indbyder til ro og velvære 
og skaber en rar stemning på badeværelset. 

skal dit badeværelse have en klassisk skønhed, et hint af luksus eller et elegant farvespil? Der er 
mange muligheder for at designe bordpladen til dit badeværelse, så du får et unikt og personligt 
udtryk. Kontakt din forhandler og hør nærmere om de mange muligheder.
 

eKsKlusIV VelVære
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stAnDArD terrAzzofArVer
De afbildede standardfarver er vejledende. specielle terrazzofarver 
laves mod merpris. Kontakt os og hør nærmere.

stAnDArD KAntprofIler
specielle kantprofiler laves mod merpris. Kontakt os og hør nærmere.

VAsKe
en vask skal være funktionel, have et tidssvarende design og være 
lavet af kvalitetsmaterialer, der sikrer en lang levetid. Det får du hos 
Contec prefab, hvor du har mulighed for at vælge mellem 16 forskellige 
formstøbte standardvaske til terrazzo. skal du have en vask med 
specialmål, kan det også sagtens lade sig gøre. Derudover forhandler 
vi vaske fra Blanco, eller du kan vælge at fremsende en vask, som vi 
monterer på fabrikken. Vaskene kan enten monteres med ilægning, 
planfræsning, underfræsning eller underbygning.
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forHAnDlere
levering sker gennem professionelle køkken- og badforhandlere i Danmark. De kender vores 
produkter, og de kan hjælpe dig med at føre dine ønsker ud i livet. samtidig kan forhandlerne sørge 
for opmåling og montage  - begge dele er yderst vigtige for et perfekt resultat. 
Du kan finde din nærmeste forhandler på side 26, bagest i brochuren.

VeDlIgeHolDelse
Højstyrkebeton- og terrazzobordplader får en grundig behandling fra fabrikken og skal blot behandles 
med Contec plejesæbe med jævne mellemrum. med denne behandling bliver bordpladen endnu 
mere modstandsdygtig med årene, og du får en smuk bordplade, der holder i mange år. opstår 
der med tiden ridser eller mindre skader, er det let at reparere. tal med din lokale forhandler om 
mulighederne.

sAlg og VeDlIgeHolDelse
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Bordpladen har stor betydning for køkkenets eller badeværelsets udseende, og du har sikkert 
allerede gjort dig en masse overvejelser om, hvordan din nye bordplade skal se ud. uanset hvilke 
ønsker og behov du har, kan du få skræddersyet en bordplade i højstyrkebeton eller terrazzo, der vil 
passe perfekt ind i dit hjem. Her får du 5 punkter, som du skal have med i overvejelserne.

5 knivskarpe trin til den perfekte bordplade

DesIgn DIn egen BorDplADe 
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Vælg bordpladens materiale og farve: skal det være højstyrkebeton eller terrazzo? Vi har 4 
standardfarver i højstyrkebeton og 25 standardfarver i terrazzo.
Skræddersy din bordplade: få din forhandler til at udregne de korrekte bordplademål. Du kan få 
alt fra en lille vindueskarm til en større bordplade på helt op til 4,5 meter.
Vælg vasktype: hvilken type vask skal du have i dit køkken eller badeværelse? Du kan vælge 
mellem op til 32 forskellige formstøbte vaske eller få os til at bestille en vask hos Blanco. Det er 
også muligt at få specialfremstillet en vask.
Udskæring til kogeplade og montering af vask: skal der være plads til kogeplade i 
køkkenbordpladen, og hvordan skal vasken monteres? Vi kan montere vasken med en ilægning, 
underbygning, underfræsning eller planfræsning.
Den sidste finish: til sidst skal du vælge tykkelsen på bordpladen og den kanttype, bordpladen 
skal have. overvej også, om der skal være hanehul i pladen til vandhane eller quooker.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



sKræDDersyeDe løsnInger

Hos os kan vi godt lide anderledes projekter. Vi elsker at tænke ud af boksen og bryde rammerne for, 
hvad der er muligt. Har du et spændende projekt, hvor højstyrkebeton eller terrazzo udgør en stor 
del af materialevalget, så lad os endelig hjælpe dig. Vi har tidligere lavet anderledes bordplade- og 
inventarløsninger til bl.a. butikker, restauranter, hoteller og barer.

giv din fantasi frit spil og få en skræddersyet løsning, der passer præcist til dig. 
Kontakt os på prefab@contecgroup.dk eller tlf.nr. 86 280 290. 
Vi glæder os til at høre om dit projekt.
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Bordpladebutik
Ambolten 39
6000 Kolding
Danmark
+45 75537070
info@bordpladebutik.dk
www.bordpladebutik.dk

Kustomhouse
Amaliegade 14, parterre
1256 København K
Danmark
+45 53700100
info@kustomhouse.com
www.kustomhouse.com

Bad & Fliser
ejby Industrivej 42
2600 glostrup
Danmark
+45 32833000
info@badogfliser.dk
www.badogfliser.dk

Bad & Fliser
prags Boulevard 57-63
2300 København s
Danmark
+45 32833000
info@badogfliser.dk
www.badogfliser.dk

&shufl ApS
frederiksgade 1, 1.sal
1265 København K
Danmark
+45 33116006
hello@andshufl.com
www.andshufl.com

Garde Hvalsøe
Oslo Plads 16
2100 København
Danmark
+45 70222260
mail@gardehvalsoe.dk
www.gardehvalsoe.dk

Reform
otto Busses Vej 5A, Byg. oBV 026
2450 København sV
Danmark
+45 71992252
hej@reformcph.dk
www.reformcph.com/da

Reform
Banegårdspladsen 1f
8000 Aarhus C
Danmark
+45 71998588
aarhus@reformcph.dk
www.reformcph.com/da

Boform Hellerup
Hellerupvej 8
2900 Hellerup
Danmark
+45 81770951
boformretail@boform.dk
www.boform.dk

Steff Byg A/S
østre gjesingvej 18
6715 esbjerg n
Danmark
+45 75459800
firma@steff-byg.dk
www.steff-byg.dk

Tømrer- og Snedkermester 
Per Terkelsen
I C Lembrechts Alle 12
2650 Hvidovre
Danmark
+45 36783129

PandoraKitchen
frederikshåbvej 53
7183 randbøl
Danmark
+45 75550736
info@pandorakitchen.dk
www.pandorakitchen.dk

Boform
porsvej 2
9000 Aalborg
Danmark
+45 98165999
boform@boform.dk
www.boform.dk

Schmidt Køkken Odder
rosensgade 4, st.
8300 Odder
Danmark
+45 61316145
steen@schmidt-odder.dk
www.schmidt-koekken.dk

KØKKENSKABERNE
godthåbsgade 2
5000 Odense C
Danmark
+45 65907260
www.koekkenskaberne.dk

Contec International GmbH
Schulgasse 10
88339 Bad Waldsee
Deutschland
+49 (0) 75249731240
information@contec-international.de
www.contec-international.de

Dansk Køkkenhåndværk A/S
strandvejen 36A
2900 Hellerup
Danmark
+45 45799119
www.dansk-kh.dk

Dansk Køkkenhåndværk A/S
Bjergskovvej 2
4060 Kr. såby
Danmark
+45 46499119
www.dansk-kh.dk

forHAnDlere
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sjællAnD

jyllAnD

fyn uDlAnD

Hos Contec prefab har vi mange dygtige forhandlere, der står klar til at opfylde dine bordpladedrømme. 
Her finder du en liste over vores primære forhandlere, men vi har flere forhandlere end det. finder 
du ikke en, der er tæt på dig, er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig videre.

mailto:info%40bordpladebutik.dk?subject=
www.bordpladebutik.dk
mailto:info%40kustomhouse.com?subject=
www.kustomhouse.com
mailto:info%40badogfliser.dk?subject=
www.badogfliser.dk
mailto:info%40badogfliser.dk?subject=
www.badogfliser.dk
mailto:hello%40andshufl.com?subject=
www.andshufl.com
mailto:mail%40gardehvalsoe.dk?subject=
www.gardehvalsoe.dk
mailto:hej%40reformcph.dk?subject=
www.reformcph.com/da
mailto:aarhus%40reformcph.dk?subject=
www.reformcph.com/da
mailto:boformretail%40boform.dk?subject=
www.boform.dk
mailto:firma%40steff-byg.dk?subject=
http://www.steff-byg.dk/
mailto:info%40pandorakitchen.dk?subject=
www.pandorakitchen.dk
mailto:boform%40boform.dk?subject=
www.boform.dk
mailto:steen%40schmidt-odder.dk?subject=
https://schmidt-koekken.dk/
www.koekkenskaberne.dk
mailto:information%40contec-international.de?subject=
http://www.contec-international.de/
http://www.dansk-kh.dk/
http://www.dansk-kh.dk/


VIl Du VIDe mere?
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nyHeDsBreV
Vil du gerne holdes opdateret om nye produkter og spændende nyheder inden for beton 
og terrazzo, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på her.

fACeBooK
mangler du inspiration til forskellige bordpladeløsninger, og kunne du tænke dig at følge 
med i vores hverdag hos Contec prefab, så følg med på vores facebookside her. 
Vi glæder os til at se dig på siden.

HjemmesIDe
er du interesseret i vores produkter og vil vide mere om, hvad vi ellers laver, så besøg 
endelig vores hjemmeside her.

%20http://eepurl.com/cKaJrH
http://eepurl.com/cKaJrH
www.facebook.com/ContecPrefab
http://www.contec-prefab.com/
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ConteC prefAB A/s | Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg, Danmark
tel: +45 86 280 290 | e-mail: prefab@contecgroup.dk | www.contec-prefab.com
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