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I juni 2014 overtog Contec Prefab A/S 
TerrazzoForum ApS, en produktions-
virksomhed med speciale i terrazzo. 
Contec Prefab A/S har derved udvidet sit 
produktkatalog betydeligt med endnu flere 
spændende og enestående løsninger. Alle 
produkter er fremstillet i højstyrkebeton 
og terrazzo, og er designet af vores egen 
arkitekt- og designafdeling eller i tæt 
samarbejde med vores partnere og kunder. 

Contec Prefab er kendt for at være et ungt 
og innovativt firma der aldrig står tilbage 
fra at blive kastet ud i nye og utraditionelle 
løsninger. Vi løser individuelle opgaver 
efter mål og leverer et unikt stykke 
håndværk hver gang. Alle produkter 
fremstilles præcist efter dine mål og 
ønsker. Sådan har vi altid gjort. Vores fokus 
er på støbning og bearbejdning af terrazzo 
og højstyrkebeton, hvilket giver os den 
specialviden og erfaring, der er nødvendig 
for at levere kompromisløs præcision og 
høj kvalitet til dig.

TERRAZZOFORUM APS 
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FRIT DESIGN TIL DIT 
BADEVÆRELSE

Dit badeværelse kan designes lige 
så individuelt og originalt, som du 
selv er. Derfor leverer vi terrazzo- og 
betonprodukter efter dine mål. 

Vi leverer også bordplader, der passer på 
special mål og i anderledes rum. Du kan 
selv vælge mellem forskellige vaske, farver, 
kantprofiler og pladetykkelser. Kontakt os 
eller din forhandler og hør nærmere om 
mulighederne. 
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Terrazzo og beton er begge naturprodukter. 
Terrazzo fremstilles af marmorskærver, 
cement og vand, og beton fremstilles af 
sand, cement og vand. 
Bordpladerne vedligeholdes automatisk, 
når de rengøres - og det sker blot med 
vand og natursæbe, intet andet (Probat 
natursæbe anbefales). Det belaster ikke 
miljøet, hverken i naturens store kredsløb 
eller blandt råvarer og køkkengrej, 
og er derfor det perfekte valg til 
drømmekøkkenet.

NATURLIGE MATERIALER 
I NATURLIGE KØKKENER
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7

11C

24A

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
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7A
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24B

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
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25S

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
100 cm x 31,5 cm

Dybde 4,0 cm
* 50 cm
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18C

30

Vask 4
47 cm x 28 cm

Dybde 14,0 cm
* 33 cm

Vask 10 SD
50 cm x 31,5 cm

Dybde 8,5 cm
* 50 cm
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19

B40

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
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23

B50

Vask 6
ø 32

Dybde 14,0 cm
* 51 cm

5

11A

24

B60

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

STANDARD TERRAZZOFARVER
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STANDARD TERRAZZOFARVER
Special terrazzo- og betonfarver laves mod 
merpris! Kontakt os og hør nærmere.
De afbildede standardfarver er vejledende!

STANDARD KANTPROFILER
Special-kantprofiler laves mod merpris! 
Kontakt os og hør nærmere.

VASKE
Vi forhandler vaske fra alle de førende 
vaskeproducenter. Fra de mest populære 
mærker lagerfører vi en række modeller, 
hvilket sikrer stabil og hurtig leverance til 
dig.
Vi monterer alle typer vaske i vores 
bordplader efter producentens anvisninger 
enten ved ilægning, planlimning, 
underlimning eller underbygning. Det 
betyder, at bordpladen ankommer med 
vasken komplet monteret fra fabrikken.

TERRAZZO SPECIFIKATIONER

FORMSTØBTE VASKE TIL BADEVÆRELSET

STANDARD KANTPROFILER

Bryggersvask
51,5 cm x 40 cm

Dybde 18 cm
* 59 cm

Vask 12 XL
150 cm x 31,5 cm

Dybde 4,0 cm
* 50 cm

* Min. bordpladedybde

Beskrivelse Brækket 45g 10 mm R 20 TB R 20 T R 20 B R 15 TB R 15 T R 12 TB Bagkant

Bestill. nr. Standard 45g 10 mm R 20 R 20 T R 20 B R 15 R 15 T R 12 BK

Tværsnit R 20 R 20

R 20

R 15

R 15

R 15 R 12

R12
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FORHANDLERE
Levering sker gennem professionelle 
køkken- og badforhandlere i Danmark. De 
kender vore 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. Du kan let gøre 
det selv, men det er også trygt for dig at 
vide, at vi gerne udfører arbejdet. Tal med 
din lokale forhandler om mulighederne.

SALG OG VEDLIGEHOLDELSE 



CONTEC PREFAB A/S
Axel Kiers vej 18 H

8270 Højbjerg
Danmark

Tel: +45 86 721 722
Fax: +45 86 721 723

E-mail: prefab@contec-aps.dk
www.terrazzoforum.dk

www.contec-prefab.com

Direktør: Dennis Serwin
E-mail: ds@contec-aps.dk

Tlf: +45 23 999 367 

WORLD LEADERS IN HIGH PERFORMANCE 
CONCRETE
Contec Prefab A/S er et banebrydende 
firma baseret på 20 års erfaring med 
højstyrke beton (HPC) indenfor Contec 
Group. Som det yngste firma i gruppen 
blev Contec Prefab grundlagt for 4 år siden 
med det formål at tilbyde skræddersyede 
løsninger i HPC produkter i tæt samarbejde 
med professionelle partnere. Produkt-
programmet spænder fra avancerede 
standard løsninger til løsninger så nye, 
at de aldrig tidligere har set dagens lys. 
Produkterne skabes ud fra designeres 
og arkitekters 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 teknologi og de i sandhed 
fantastiske og unikke egenskaber dette 
materiale besidder.


