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PÅLIDELIG  
KVALITET  
TIL  
KONKURRENCE- 
DYGTIGE  
PRISER

I Keflico A/S stræber vi efter til enhver tid at levere en pålidelig kvalitet til 
konkurrencedygtige priser. Det vil sige, at vi konstant opdaterer vores prisstruktur, 
således at vi fortsat kan være konkurrencedygtige i markedet. Ligeledes arbejder 
vi kontinuerligt med, at du dels får leveret den kvalitet, du efterspørger, men at du 
også samtidig altid oplever en ensartet kvalitet i de produkter, den rådgivning og den 
service, du får fra os.
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INTRODUKTION

KEFLICO’S DNA OG  
GRUNDHISTORIE
Vi er en moderne, visionær organisation med et kompetent og 
agilt team, der har en naturlig passion for træbaserede produkter.

Vores kompetence bygger på mange års erfaring og viden om-
kring vores produkter og løsninger, og vi gør os umage for altid at 
sikre pålidelig kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Vi er innovative og udvikler løbende på vores brede og dybe sorti-
ment inden for træbaserede produkter, og vi stræber altid efter at 
sikre bæredygtige løsninger, der er med til at gøre en forskel. 

Vi er servicemindede, og vi tror på at tætte samarbejder og lang-
varige relationer med vores kunder og leverandører bidrager til 
øget værdiskabelse i form af tilpassede, unikke og bæredygtige 
koncepter og løsninger.

Vi er en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads, med lang anciennitet 
blandt vores kompetente medarbejdere. Her er en høj grad af 
menneskelig rummelighed samt løbende kompetenceudvikling, 
læring og optimering en naturlig del af vores hverdag.

Keflico A/S blev stiftet af Erik Kauffeldt 
i 1953 - dengang med kontor og lager i 
Aalborg centrum. I dag beskæftiger
virksomheden 50 ansatte med kontorer
i Køge, Odense og Støvring samt 
14.000 m2 lager på sidstnævnte lokation.

VORES VISION
Helt ind i kernen af Keflico, stræber vi 
efter at skabe værdi med passion!

Det betyder værdi med passion for os:
En passion, der bidrager til at fremme an-
svarlig og bæredygtig brug af træ – samt 
sikre bæredygtige resultater og langsigtet 
værdiskabelse.

Værdi i form af at skabe de bedste kunde-
oplevelser inden for vores branche og i  
samarbejde med vores kunder, leveran- 
dører og øvrige samarbejdspartnere sæt-
te nye standarder, skabe ny viden og nye 
services.

VORES MISSION
Vi servicerer og rådgiver professionelle 
aktører, inden for træbaserede produk-
ter og løsninger, og ønsker at fremme 
brugen af træ på en ansvarlig og bære-
dygtig måde, ligesom vi altid sikrer 
et højt niveau af service ved at sætte 
kunden i centrum, og i et tæt samar- 
bejde sikre optimale løsninger på tværs 
af værdikæden.
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GENNEMFØRT 
BÆREDYGTIGHED

COPENHAGEN  
INTERNATIONAL SCHOOL

Den nye privatskole er bygget af bære-
dygtige elementer fra inderst til yderst 
for at skabe et “grønt” miljø for elever og 
undervisere. Således har kravene til ma-
terialerne anvendt i projektet været høje.

Copenhagen International School er en international privatskole, beliggende i Københavns Nordhavn. Projektet er tegnet af C.F. Møller.

CASE Keflico’s Bambus krydsfinér er anvendt i den mørke, super car-
boniserede farve til de solide og smukke reoler på CIS. Reolerne 
er således bygget i plader, der er produceret af verdens hurtigst 
voksende græs. Bambus græsset vokser hele 20 meter i sit første 
år – og op mod 15 km i hele sin vækstperiode. Derved producerer 
hver eneste bambusplante, gennem sin levetid, enorme mængder 
af materiale til eksempelvis produktion af Bambus krydsfinér.

På Brinell-skalaen (hårdhedsskala) måler Bambus produkter 4,7, 
imens hårdttræssorter som Bøg, Eg og Ask til sammenligning 
måler 3,4-3,7 på skalaen. Bambus er altså et exceptionelt solidt 
og stærkt materiale. Herudover har bambus en udvidelseskoeffi-
cient på kun 0,14 %, hvorfor Bambus også er særligt formstabilt.

VARM OG INDBYDENDE FACADE I 
FSC® CERTIFICERET THERMO ASK

Thermo Ask fra Keflico er et bæredygtigt og naturligt valg, hvilket 
også var ét af de afgørende parametre i valget af træsort til den 
indbydende facade på CIS.

Thermobehandlingen af Keflico Thermo Ask består udelukkende 
af varmeenergi og damp, hvilket betragtes som en bæredygtig og 
miljøvenlig behandling. Behandlingen er i princippet baseret på 
en metode, som fx vikingerne anvendte for over 1000 år siden. 

Den varme træfacade er klassificeret i varighedsklassen 1, som er 
den højeste europæiske holdbarhedsklasse, grundet træets lange 
holdbarhed. Thermobehandlingen bliver udført ved høje tempe- 
raturer. Under behandlingen bliver blandt andet Hemicellulosen 
(sukkerforbindelserne) i træet nedbrudt, og derfor har svampe 
svært ved at leve på træet. Samtidig giver behandlingen Thermo 
Ask sin smukke brune glød, der minder om eksotiske træsorter.

SOLIDE OG SMUKKE REOLER AF 
HURTIGVOKSENDE GRÆS

Projekt:  
Copenhagen International School (CIS)

Materialer:  
Brandimprægnerede og massive FSC® certificerede Thermo Ask 
facadelister, og reoler i super carboniseret Bambus krydsfinér fra 
Keflico A/S.
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Hos Keflico tager vi den bæredygtige udvikling seriøst, og det er en del af vores DNA 
at fremme indkøb og anvendelsen af træ på en lovlig, ansvarlig og bæredygtig måde. 
Vi arbejder systematisk med due diligence af vores leverandører i henhold til EUTR, 
og vi bruger mange ressourcer på løbende at indhente og vurdere information fra og 
om vores samhandelspartnere.

Yderligere er vi certificeret til at håndtere FSC® og PEFC™ certificerede træ og træ- 
baserede pladeprodukter, og vi arbejder løbende på at øge andelen af certificerede 
produkter. Hensigten er, at Keflico frem mod 2020 arbejder imod, at 50% af alt træ, 
der indkøbes og sælges af Keflico, skal være certificeret. Medio 2018 rundede vi 40%

VI TAGER DEN 
BÆREDYGTIGE 
UDVIKLING 
SERIØST

Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter.

I foråret 2016 har vi i Keflico, som den første i en række af 
danske træleverandører, offentliggjort en indkøbspolitik for 
alt virksomhedens træ.

I 2020 er det hensigten, at 50 % af alt træ, der købes og 
sælges af Keflico, skal have en bæredygtig sporbar oprin-
delse.

Indkøbsaftalen er resultatet af samarbejdet mellem 
Keflico og FSC® Danmark. Aftalen understøttes af flere 
delmål undervejs - herunder delmålet på 40 % i 2018, som 
vi rundede allerede medio 2018, samt en årlig evaluering.

Ved at vælge certificeret råtræ eller pladeprodukter er du 
med til at sikre bedre levevilkår for den natur, de dyr og de 
mennesker, der lever i og af skovene. Du er medvirkende 
til, at der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at 
reproducere. Derfor støtter vi op omkring bæredygtigheds- 
certificerede træbaserede produkter.

Bæredygtigt træ sikres ikke alene gennem certificering. 
Som et led i den bæredygtige indkøbspolitik har vi sam-
tidig forpligtet os til altid, at have minimum tre mindre 
kendte FSC® certificerede, tropiske træsorter på lager.

FSC® Danmark gør et ekstra stort stykke arbejde, for at 
udvide byggeriets vigtigste beslutningstageres horisont for 
tropisk træ, ved at undervise arkitekter og rådgivere i min-
dre kendte træsorter. Hvilket forhåbentligt fører til en kun 
endnu større efterspørgsel på mindre kendte, certificerede 
tropiske træsorter.

Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter. 
Udvid også din viden om mindre kendte træsorter på 
www.lesserknownspecies.com.

Kontakt os på tlf. 9813 3544 for at få oplyst vores sorti-
ment af mindre kendte certificerede træsorter samt vores 
brede og dybe sortiment af bæredygtighedscertificeret 
hårdttræ, modificeret træ og træbaserede pladeprodukter. 

KEFLICO’S BÆREDYGTIGE 
INDKØBSPOLITIK FOR TRÆ

MINDRE KENDTE TRÆSORTER 
SOM FAST LAGERVARE
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I tæt samarbejde med vores kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere, stræber vi 
kontinuerligt efter at sætte nye standarder, skabe ny viden og nye services, således at vi kan 
sikre optimal værdiskabelse. Et eksempel på dette er de mange specialløsninger, som vi skaber 
igennem tæt dialog og samarbejde med vores kunder.

Vi har over 2.500 varer og leverer både i anbrud og i hele pakker.

Læs hele interwievet med Dorthe Holmstrøm, produktansvarlig i Keflico inden for pladeprodukter på www.keflico.com.

...Således ser vi også kunden 
som en samarbejdspartner, hvor 
vi sammen finder det bedste 
produkt og den optimale løsning 
til netop deres behov. Ved hjælp 
af en åben dialog begge veje, så 
kan vi også bedre give dem den 
bedste service.
Dorthe Holmstrøm, Produktansvarlig Plader
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NORDEA
HOVEDKONTOR

CASE

Keflico har siden august 2016 og frem til marts 2017 leve-
ret 64.000 meter (1.760 m2) lameller af brandhæmmende 
Birkekrydsfinér til hovedsædet for Nordea i København.

Lamellerne er lavet af den flotte, lyse og stærke Birke- 
krydsfinér, som er brandimprægneret med en 100 % 
naturligt nedbrydelig, dokumenteret og sikker brandhæm-
mer, der lever op til B-s1-d0.

Den brandhæmmende Birkekrydsfinér er efterfølgende 
finerét med Egefiner, opskåret til lameller, færdigpudset 
og behandlet inden montering og opsætning.

Hovedsædet for Nordea har til huse på Strandvejen i 
København. I det store domicil er mange arealer nu ud- 
smykket med de flotte lameller, der udstråler kvalitet, 
design og bæredygtighed.

Projekt:
Nordea hovedkontor i København.

Materialer:  
Brandhæmmende Birkekrydsfinér, BB/BB kvalitet, 
pålagt med Egefinér. Finéren er planskåret, af A-kvalitet 
med commercial sortering forside og papir bagside. 
Afslutningsvis er pladerne blevet opskåret til 22 mm 
brede lameller i længder á 3000 mm til interiør.

Bygherre:  
Nordea Danmark A/S.

Underleverandør:  
Chr. Juul Andersen A/S, inventar og møbelsnedkeri.

Entreprenør:  
MT Højgaard A/S

Foto: 
DMR Image.

SKRÆDDERSYET, 
BRANDHÆMMENDE 
INVENTARLØSNING
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ET BREDT  
OG DYBT  

SORTIMENT

Hos Keflico tilbyder vi dig et bredt og dybt sortiment inden for træ og 
træbaserede pladeprodukter. Dels tilbyder vi dig et exceptionelt sortiment 

fra vores 14.000 m2 lager, hvor vi lige nu lagerfører godt 1.500 forskellige 
varianter/produkter. Hertil kan vi skaffe utallige andre produkter via vores 

professionelle og kompetente leverandører efter forespørgsel samt tilbyde 
dig specialforarbejdede varer gennem vores underleverandører.
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• Abachi - kantskåret - No. 1 Common & Select - lagervare
• Amerikansk Ahorn - kantskåret - FAS - skaffevare
• Europæisk Ahorn - kantskåret - Listekvalitet/Prime Q. - FSC® - lagervare
• Amerikansk Ask - kantskåret - FAS/Hvid 1 side/Unselected - lagervare
• Europæisk Ask - kantskåret - Eu. Prime - FSC® - lagervare
• Azobé - kantskåret - skaffevare
• Birk - kant- og blokskåret - FAS - skaffevare
• Bøg, letdampet og udampet - kant- og blokskåret - Listekvalitet - FSC® - lagervare
• Cumaru - kantskåret - FAS - FSC® - lagervare
• Europæisk Eg - emner, kant- og blokskåret - Listekvalitet - FSC® - lagervare
• Røget Europæisk Eg - kantede blokvarer - Listekvalitet - lagervare
• Amerikansk Hvideg - kantskåret - FAS - lagervare
• Amerikansk Elm - kantskåret - FAS / F1F - lagervare 
• Freijo - kantskåret - FAS - FSC® - lagervare
• Ipé - kantskåret - FAS - lagervare
• Iroko - kantskåret - FAS - skaffevare
• Jatoba - kantskåret - FAS - lagervare
• Amerikansk Kirsebær - kantskåret - FAS - lagervare
• Khaya Mahogni - kant- og blokskåret - FAS (kant), A/B (blok) - skaffevare
• Sapele Mahogni - kantskåret - FAS - lagervare | blokskåret - A/B - skaffevare
• Sipo Mahogni - kantskåret - FAS (kant), A/B (blok) - skaffevare 
• Merbau - kantskåret - FAS - lagervare
• Nemesu - kantskåret - Select & Better - skaffevare
• Amerikansk Poppel - kantskåret - FAS - skaffevare
• Robinie - legeplads- og hegnspæle - FSC® certificeret og ikke-certificeret - skaffevare
• Amerikansk Valnød - kant- og blokskåret - FAS, dampet - lagervare
• Wenge - kantskåret - FAS, dampet - lagervare
• Zebrano - kantskåret - FAS - lagervare

MODIFICERET TRÆ
• Accoya® - kantskåret - A1 - FSC® Mix 70 % - lagervare 
• Thermo Ask - FSC® - skaffevare
• Thermo Ayous - Prima, i princippet fri for knaster - skaffevare
• Thermo-D Fyr - PEFC™ - lagervare

SOFTWOOD
• Western Red Cedar (WRC) - kantskåret - No. 2 Clears Only - PEFCTM - lagervare
• Oregon Pine - kantskåret - No. 2 Clear & Better, VG - lagervare
• Pitch Pine - kantskåret - SAPS - skaffevare
• Fyr - kantskåret - US, Listekvalitet og Rundvirke - lagervare

KRYDSFINÉR UDEN OVERFLADE
• Bambuskrydsfinér - T: 12-40 mm - F: 2440 x 1220 / 3600 x 630 mm - flere dekorer - lagervare
• Birkekrydsfinér - T: 4-40 mm - F: afhænger af dekor - BB/BB og B/BB - FSC®* - lagervare
• Fyrkrydsfinér - T: 4-21 mm - F: 2440 x 1220 mm - B/BB - FSC® - lagervare
• OSB3 med/uden Fer & Not - T: 9-22 mm - F: 2440 x 1220 mm - lagervare
• Brandhæmmende Birkekrydsfinér - T: 12, 15, 18 og 21 mm - F: 2500 x 1250mm - BB/BB og B/BB - B-s1, d0 - lagervare
• Brandhæmmende Fyrkrydsfinér - T: 12, 15, 18 og 21 mm - F: 2500 x 1250mm - B/BB, BB/CP - B-s1, d0, FSC® - lagervare

KRYDSFINÉR MED OVERFLADE
• Dekorativ krydsfinér - T: 4,6 mm - F: 2500 x 1220 mm - flere dekorer af ægte finér - lagervare
• Filmbelagt krydsfinér - T:* - F:* - flere overflader og dekorer - lagervare
• Decoflex finér - T: 0,6 mm - F: 2500 x 1240 mm - flere dekorer - lagervare

MDF UDEN OVERFLADE
• MDF Pfleiderer StyleBoard - T: 8-38 mm - F: 2100 x 2800 mm - lagervare
• MDF Fibromax - T: 6-22 mm - F: 1220 x 2440/3050 mm - lagervare
• MDF S-lux - T: 10-30 mm - F: 1220 x 2440/3050 mm - lagervare
• MDF Krono Standard – T: 6, 35 og 50 mm - F: 2070 x 2800 mm - lagervare
• MDF Krono Plus – T: 12-30 mm - F: 2070 x 2800 mm - lagervare
• MDF Krono – T: 3 mm - F: 2070 x 2800 mm - lagervare
• MDF Medite Standard – T: 4 mm - F: 1220 x 2440 mm - lagervare
• MDF Medite Exterior – T: 6-25 mm - F: 1220 x 2440, 1220 x 2745 mm - lagervare
• MDF Form, bøjelig - T: 6 og 10 mm - F: 1220 x 2440 / 2440 x 1220 mm - tvær- eller langsrillet - lagervare
• MDF Fibracolour, sort - T: 3-25 mm - F: 2850 x 2100 mm - PEFCTM- lagervare 
• MDF Firax, brandhæmmende - T: 12, 15 og 18 mm - F: 1220 x 3050 mm - B-s1,d0 og IMO godkendt - lagervare  
• MDF Hydromax, fugtbestandig - T: 12, 16 og 18 mm - F: 1220 x 3050 mm - lagervare
• Valchromat - T: 8-30 mm* - F: 1220 x 2440 mm - 10 dekorer - skaffevare**

MDF MED OVERFLADE
• MDF Finéret - T: 6, 16 og 19* - F: 2440 x 1220 / 3050 x 1220 mm / 2800 x 2070 mm* - 9 dekorer af ægte finér - lagervare
• HDF Lakeret - T: 3-4 mm - F: 2070 x 2500 / 2070 x 2800 mm - lagervare
• MDF Grundier - T: 12, 16, 19 og 22 mm - F: 2070 x 2800 mm - lagervare
• MDF Melamin - T: 10, 12, 16, 19 og 22 mm - F: 2070 x 2800 mm - lagervare
• PrimeBoard Pfleiderer, PUR-lakeret og melaminbelagt - T: 19 mm - F: 2070 x 2800 mm - lagervare

SPÅNPLADER MED OG UDEN OVERFLADE
• Rå spånplader - T: 10, 12, 16, 19 og 22 mm - F: 1220 x 2500 mm - PEFCTM- lagervare
• Rå spånplader Krono - T: 12, 16, 19, 22, 25 mm - F: 2070 x 2800 mm - lagervare
• PrimeBoard Pfleiderer, PUR-lakeret og melaminbelagt - T: 19 mm - F: 2070 x 2800 mm - lagervare
• Melaminbelagte spånplader Pfleiderer - T: 8-38 mm - F: 2100 x 2800 / 2655 x 2100 mm - DST Kollektion - skaffevare**
• Melaminbelagte spånplader Krono - T: 10, 12, 16 og 19 mm - F: 2070 x 2800 mm - flere dekorer - lagervare

LAMINATPRODUKTER / SOLID SURFACES
• Højtrykslaminater Duropal - T: 0,8 mm - F: 3050 x 1300 mm - 19 dekorer, flere overflader - PEFCTM- lagervare
• Laminatbordplader Duropal - T: 29 mm - F: 610/900* x 4100 mm - 11 dekorer - lagervare
• Afspændingslaminater - T: 0,7 mm - F: 2500/3050 x 1300 mm - dekor: hvid og brun - FSC® Mix Credit* - lagervare
• Gennemfarvede laminater - T: 0,8 mm - F: 1300 x 3050 mm - dekor: hvid - lagervare
• Kompaktlaminater - T: 6-15 mm - F: afhænger af dekor - hvid/sort kerne - B-s2,d0 godkendt, FSC® Mix Credit - lagervare
• Avonite Surfaces® - T: 12 mm - F: 762 x 3658 - B-s1,d0 og IMO godkendt - dekor: hvid og sort - lagervare.   
 Utallige andre dekorer - skaffevare

*afhænger af dekor
**kort leveringstid

Kontakt os på tlf. 9813 3544 for dimensioner på råtræ.
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Keflico forventer, at mindst 50 % af volumen 
i 2020 ligger på certificerede produkter. Vi 
har derudover en målsætning om, at vi inden 
for tropisk træ er på 100 % FSC® certificerede
produkter i 2025. I Keflico tager vi den 
bæredygtige udvikling meget seriøst.

Kasper Kopp,
salgs- og indkøbschef

“

REJSEN BAGOM

“Keflico er dybt engageret i værdikæden fra skoven og 
hele vejen frem til den industrielle forbruger. Vores fokus 
er rettet mod den primære del, som for træet starter i 
skoven, går over sav- og finérværk, og hjem til lager.

Det er en værdikæde, som kræver know-how, på mange 
niveauer, omkring træ, træproduktion samt logistik, og 
Keflico har igennem de seneste 65 år opbygget stor 
erfaring på disse områder. Vores kunder i industrien har 
fuldt fokus på deres produktion, samt at se fremad i 
værdikæden, og vi ser os selv som et vigtigt led i forhold 
til at sikre, at hele værdikæden fungerer optimalt.

Vores indkøbere sikrer, gennem jævnlige leverandørbesøg 
over det meste af kloden, en god og pålidelig kvalitet til 
konkurrencedygtige priser. De har samtidig et skarpt blik 
for nye produkter og træsorter. Vores kunder kan dermed 
roligt rette blikket fremad i værdikæden og stole på, at vi 
har styr på vores del.

I tæt samarbejde med vores kunder ønsker vi desuden at 
udvikle og bibeholde et så bredt og dybt sortiment som 
muligt. I dette samarbejde og på basis af vores know-how 
og leverandørbesøg, tilstræber vi altid at give en løsnings-
orienteret og kompetent rådgivning overfor vores kunder. 
Vi inviterer til samarbejde med rum til kontinuerlig 
udvikling, således er en stor andel af vores produkter og 
træsorter blevet til gennem et tæt samarbejde med både 
vores kunder og leverandører. Dette, oplever vi, skaber 
størst værdi for alle.

En naturlig del af vores fokus på den primære del af værdi- 
kæden er sikring af lovlig oprindelse og at søge at bidrage 
til den bæredygtige udvikling. Vores kunder kan dermed 
stole på, at vores produkter lever op til EU´s regler i EUTR, 
den Europæiske Tømmerforordning om en lovlig opridelse. 
Vi stopper ikke der, men søger hele tiden at udvikle leve-
randører inden for PEFC™ og FSC® certificerede produkter, 
så kunder med interesse for dette kan få opfyldt deres 
behov både her og nu samt i fremtiden.

Dette arbejde har allerede forløbet i flere år, og stadig 
flere og flere kunder efterspørger bæredygtighedscertifi-
cerede, træbaserede produkter. Keflico forventer derfor, 
at mindst 50 % af volumen i 2020 ligger på certificerede 
produkter. Vi har derudover en målsætning om, at vi inden 
for tropisk træ er på 100 % FSC® certificerede produkter i 
2025. I Keflico tager vi den bæredygtige udvikling meget 
seriøst.”

Kasper Kopp,
salgs- og indkøbschef
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BADEBRO
GUDENÅEN CASE

Projekt: 
Badebrosprojekt, Bjerringbro Kano og Teltplads ved Gudenåen.

Materiale:  
Accoya® modificeret Radiata Pine, FSC® Mix 70 % certificeret, 
Svanemærket og Cradle to Cradle Gold certificeret, forarbejdet til 
terrassebrædder i smårillet/glat profil.

Bygherre: 
Viborg Kommune.

Entreprenør: 
Bjerringbro Tømrer og Snedker.

Den elegante båd-/badebro er beliggende ud mod og 
delvist i Gudenåen, hvor det fugtige miljø normalvis ville 
øge risikoen for udvikling af svamp og råd i materialer så 
som træ. Heldigvis har Accoya® en klasse 1 holdbarhed, 
hvilket blandt andet betyder, at det har en særligt effektiv 
barriere imod flere typer af svamp. Hertil har træet også 
en garanteret holdbarhed på 50 år over jorden og 25 år i 
jorden/under vand. Bjerringbro Kanoudlejning kan således 
få glæde af broen mange år ud i fremtiden.

Grundet Accoya®’s exceptionelle egenskaber er det 
særdeles velegnet til alle typer af udendørs projekter 
- herunder krævende miljøer som ved denne badebro i 
Gudenåen

TRÆBADEBRO MED 
KLASSE 1 HOLDBARHED
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OPSKÆRING

Via vores professionelle samarbejdspart- 
nere tilbyder vi opskæring af dine træba- 
serede produkter. Få dine råplader opskå- 
ret til fixmål, fx i lameller, eller dine 
brædder afkortet til faste længder og 
spar potentielt dyrebar tid i din produk-
tion.

I Keflico A/S tilbyder vi dig, ud over et bredt og dybt sortiment af 
træbaserede produkter, ligeledes en bred vifte af forarbejdnings- 
muligheder af dine produkter.

Via vores netværk af professionelle og kompetente samarbejds- 
partnere, tilbyder vi dig én samlet træbaseret løsning. Således 
at de produkter, du får leveret, er perfekt tilpasset din produk-
tion, dit unikke projekt, eller efterfølgende kræver mindst mulig 
tilretning.

Vi kan blandt andet tilbyde dig følgende muligheder:

• Profilering
• Opskæring
• Oplimning
• Perforering
• Brandimprægnering
• Overfladebehandling

Du kan eksempelvis bestille vores brede udvalg af råtræ special- 
profileret til håndlister, stolper, rundstokke eller beklædning/ter-
rasse med et unikt og anderledes udtryk.

Inden for overfladebehandling har du mulighed for at bestille 
påførsel af fx olie, lak og maling med mere.

Og vi rådgiver dig naturligvis i processen omkring valg af råpro-
dukt og formidler dine ønsker direkte til forarbejderen.

Få dit produkt lige som du ønsker det, til dit eksakte 
behov, mål og formål fra Keflico A/S.

FORARBEJDNING

OPLIMNING

Vi kan oplime den konkrete laminat eller 
finér, du ønsker, på forskellige råplader, 
såsom MDF eller krydsfinér - med tilvalg 
som overfladebehandling eller fer og not, 
som på billedet nedenfor. Kontakt os og 
hør om de mange muligheder.

Projekt: Terapeutisk stol med fokus på tabuet; depression. LEAN
Materiale: FSC® certificeret Europæisk Eg  
Designere: Emil Jørgensen og Louise Bitch 
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GL. HELLERUP
GYMNASIUM CASE

Bygherre: Gl. Hellerup Gymnasium Tømmerhandel: Johannes Fog, Hørsholm Totalentreprenør: Bent Nygaard Sørensen A/S  
Arkitekt: BIG-Bjarke Ingels Group Materialer: Massive Askelister og MDF med Askefinér, opskåret til “fuglenæb”.

Det smukke rækværk af opskåret og finéret MDF.

Keflico hjalp os med præmisserne for projektet – idéen til, hvordan det skulle laves, 
at få detaljerne på plads, at finde de rigtige produkter og løsninger, samt at udvise 
fleksibilitet i forhold til opgaven.

Martin Kofoed Led, pladschef hos Bent Nygaard Sørensen A/S.

“

Hvert et projekt er unikt, vi får derfor ofte forespørgsler på 
specialforarbejdede produkter til alverdens, unikke projek-
ter. Gl. Hellerup Gymnasium var ingen undtagelse.

FRA BEGYNDELSEN
Johannes Fog, Hørsholm og totalentreprenør Bent Nygaard 
Sørensen A/S kontaktede Keflico A/S i foråret 2014, da de 
skulle bruge materialer til vægbeklædning samt et værn 
på en ny hal/tilbygning til Gl. Hellerup Gymnasium i Gen-
tofte Kommune.

Det specielle ved projektet var, at vægbeklædningen skul-
le bestå af en række smalle lister, der skulle fortsætte fra 
stueetagen, opad og ende i en smuk afrunding, der sam- 
tidig skulle fungere som et værn, på 1. salen. Projektet 
krævede derfor grundige overvejelser i forhold til materia-
levalg samt nøje planlægning og udførelse.

ET SKRÆDDERSYET PROJEKT
Johannes Fog, Bent Nygaard Sørensen A/S og Keflico’s 
specialister på området arbejdede tæt sammen omkring 
denne opgave. Til dette projekt faldt valget på smukke og 
lyse, massive Askelister til vægbeklædningen. Afrunding-
en, der både skulle fungere som en smuk forlængelse af 
væggen og samtidig et praktisk og holdbart rækværk, var 
designet i en “fuglenæb”-lignende form.

For at de massive Askelister på væggen kunne fortsætte 
ud i ét med rækværket, skulle listerne i princippet kunne 
bøjes for at kunne flugte med afrundingen på 1. sal. Dette 
var dog ikke en holdbar løsning. I stedet valgte man at 
opskære MDF pladerne i de “fuglenæbs”-lignende forme, 
og derefter finére kanten af pladerne med ægte Askefinér, 
således at de matchede de massive lister.

TÆT SAMARBEJDE
Samarbejdet med Johannes Fog og Bent Nygaard Søren-
sen A/S gik planmæssigt, og den tætte dialog mellem 
de involverede parter gennem hele processen sikrede, at 
projektet resulterede i en både flot og holdbar løsning.
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PROFESSIONEL, 
SIKKER OG 
HURTIG  
LEVERING

Hos Keflico har vi faste leveringsdage for alle vores kunder, hvilket gør vores leverings-
procedure effektiv, pålidelig og nem for dig at planlægge ud fra. Vi leverer på den 
næstkommende leveringsdag, såfremt ordren placeres inden klokken 10.00, og at vi 
har varen på lager. Vores professionelle og kompetente lager- og logistikteam sørger 
dagligt for, at du kan få dine varer sikkert og hurtigt.
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Vores servicemindede team af specialister tager altid din forespørgsel seriøst. Vores 
mål er altid at tilbyde vores kunder den bedste og mest troværdige rådgivning, 
således at vi i fællesskab kan finde frem til den bedste løsning. Vi er dine specialister 
inden for træbaserede produkter siden 1953.

Ramsing fortsætter: “Tit får vi stillet nogle opgaver fra 
entreprenører, som skal have løst en opgave i forbindelse 
med et byggeri. Hvor vi så nogle gange påpeger eller 
kommer med bedre løsninger end dem, som de har 
fået foreskrevet. Enten bedre egnede eller økonomiske 
forbedringer på grund af nogle dimensioner, der passer 
bedre til projektet. Her går vi ind både fagmæssigt og 
qua vores økonomiske forståelse for tingene og retter 
til. Således ender vi som regel med et noget bedre både 
fagligt og et bedre økonomisk rum for kunden.

Det er altså ikke kun produktmæssig rådgivning, det er 
en sammenhæng mellem flere ting. Det kan også være 
noget i forhold til det visuelle udtryk, som vi foreslår…”

Nicolaj, der ligeledes er produktansvarlig, tilføjer: 
“…Ja, eller nogle certificeringer, der skal tages højde for. 
Eller vi spørger ind til, om kunden nu har helt styr på de 
forskellige brandklasser, der ellers måtte være i forhold til 
byggeriet. Om der er taget højde for de forskellige ting.”

“Og som et eksempel, ender det også ofte med, at vi helt 
må fraråde en kunde at bruge de produkter, der er fore-
skrevet til et projekt. Først og fremmest for at beskytte 
kunden. Vi finder i stedet et bedre alternativ i tæt samar-
bejde med kunden”, afslutter Ramsing.

HVAD BETYDER KEFLICO’S KUNDELØFTE ”VI LOVER DIG LØS- 
NINGSORIENTERET OG KOMPETENT RÅDGIVNING” FOR JER?

“Jeg vil sige, at vi i Keflico er gode til at forstå, at spørge 
ind til og eventuelt bidrage til forbedring af kundernes 
løsninger på de stillede opgaver. Vi har altid 5 “hv spørgs- 
mål”, som vi stiller, når vi får en opgave. Det vil sige, at vi 
starter med at kigge grundigt på ogaven i samarbejde med 
kunden”, siger Ramsing, produktansvarlig i Keflico. 

Fra venstre, Nicolaj Støvring Laustsen, produktansvarlig  
og Hans Henrik Ramsing Lund, produktansvarlig.

LØSNINGS- 
ORIENTERET OG  
KOMPETENT 
RÅDGIVNING
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KONTAKT OS
www.keflico.com
info@keflico.com

+45 9813 3544
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