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Vores team er her for dig

Vi er altid parate til at opfylde netop dine ønsker og hjælpe med vejledning  
og rådgivning. Vi ønsker et tæt og produktivt forhold til vores kunder.

Det er altafgørende for os, at levere den bedste kvalitet, pakket ind i tryghed, tillid og samarbejde. Vi er gerne 
behjælpelige med at finde løsninger på diverse udfordringer med inddækninger og lysninger og hjælper også 
gerne med, at lave en plan for dine leveringer, så det bliver overskueligt og nemt for dig.

Med ClipOn InnerCore/ indfatninger og gerigter er du sikret et godt resultat, en samvittighedsfuld leverandør og 
fremtidssikret kvalitet - hver gang!

NIC Denmark hjælper de projekterende på vej
Få en række objekter fra NIC Denmark, lysninger og bundstykker, til rådighed i Revit format.
Se mere på www.nordicinnercore.dk under download. 

NIC Denmark´s produkter er udviklet med henblik på at hjælpe byggebranchen hurtigere i mål,  
derfor er det både tids- og økonomiske besparelser, du opnår ved brug af vores produkter.  

Vi er altid klar til at hjælpe med såvel små som store opgaver.
Få et uforplilgtende tilbud – du har alt at vinde.

Hilsen teamet bag NIC Denmark
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Kvalitetslysninger til enhver lejlighed 
ClipOn InnerCore indfatninger/lysninger og gerigter sikrer dig et godt resultat, 

en samvittighedsfuld leverandør og fremtidssikret kvalitet – hver gang!

InnerCore Basic                                   
Her er ingen gerigt – der fuges imellem 

lysningsplade og inder mur.           

ClipOn InnerCore Flex
Her er der mulighed for at justere Flex 

gerigten op til 5 mm.

ClipOn InnerCore Unique
Her spartles, så man undgår synlig gerigt.

ClipOn InnerCore PVC 
Særligt god til vådrum

Lysninger til ovenlys
En fordelagtig og konkurrencedygtig pris 



  Medvirker til at BR 2020 opfyldes

  Intet unødigt materialespild

  Hurtig montering

  Færdigbehandlet overflade

  Forbedret isoleringsmulighed

  Lysning og gerigt i ét stykke

  Ensartethed ved levering 

  Kræver kun et minimum af værktøj 

  Mulighed for bundplade i laminat

  Bedre økonomi.

  Tilfredsstillende resultater.

  Bedre varmeisolerende materialer*

  Reducering af kuldebroer*

  Lydisolerende*

  Resistens overfor råd og skimmel angreb*

Fordele ved ClipOn InnerCore vindues- og dørlysninger:
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ClipOn systemet

 Reducerer montørens  
 arbejdstid

 Sparer maleren 

 Medvirker til at  
 BR 2020 opfyldes

 En fordelagtig og  
 konkurrencedygtig pris
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Byggefirmaet Arne Andersen Vrå har ved vores store renovering 
af ca. 244 boliger i Ålborg Øst anvendt NIC Denmarks nye af-
dækningssystem til inddækning af flere hundrede meter ventila-
tions rør. Vi finder dette produkt særdeles velegnet til alle former 
for inddækning ikke mindst på grund af den  nemme montage med 
de unikke monteringsbeslag. 

Det færdige resultat er særdeles i topklasse med et flot udseende 
og et  minimum af vedligeholdelse 0g især til kundens tilfredss-
tillelse. 

Dette produkt kan vi klart anbefale både i forhold til:  
pris – udseende – montage.
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Fakta
TCS leveres præfabrikeret i folierede 12 mm plader af MDF, fugtfast MDF, 
EnergyLine (Stenulds plader) eller i 10 mm op skummet PVC plader. PVC 
bruges især til vådrum eller til områder med risiko for høj fugtighed. Plader 
leveres opskåret i de mål, som kunden ønsker eller som rå plader kunden 
selv skære til på byggepladsen. TCS beslag leveres med i den mængde vi 
forskriver (4 stk. pr. lbm.) eller efter kundens behov mod merpris.

Ved bestilling bestiller man dybde og længde. 4 stk. beslag pr lbm. indgår 
i levering og pris.

Et sæt indeholder:

Plader i bestilte længder. 
4 beslag pr. bestilt meter.

Standard dybder fer og not: 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm 
Standard dybder V-spor 2 sider: 150, 200, 250, 300 mm

 Standard dybder V-spor 3 sider: 150, 200 mm

Standard farve : Hvid RAL9010

TCS Versioner:

1   Fer og Not version, fleksibel montering med variabelt antal plader.

2   V-spor version, en hurtig opsætningsløsning, med ren og glat  

 overflade på kanter.

  Intet unødigt materiale spild
  Hurtig montering
  Færdigbehandlet overflade (ingen maler)
  Ingen synlige monteringsmærker
  Kræver kun et minimum af værktøj 

  Kan laves med fer til montering i not
  Flot finish
  Tids- og økonomisk besparende
  Ensartet levering

Fordele ved Tube Cover System (TCS)

Tube Cover System (TCS)
Vores rørskjuler er udviklet efter NIC Denmarks principper, der sikrer dig som håndværker en række fordele, såsom 
besparelser på opsætningstid og en flot finish.

Det special udviklede rørskjuler beslag, er udviklet af NIC Denmark. Systemet kan bruges til mange forskellige afdækningsop-
gaver, så spørg endelig til råds hos os. Vi vil altid seriøst forsøge at være behjælpelige med at optimere jeres byggeprojekt til 
glæde for jer og jeres kunder.

1
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Fakta
NIC Wall Panel System (WPS) er et præfab rikeret vægbeklædningssystem.

WPS leveres i hele plader, med not i begge langsgående sider. 
Overflader: Hvid RAL9010 papir folie eller PVC-folie eller som rå plade. 
Kan leveres i følgende materialer: Fibergips/Fermacell, MDF eller krydsfinér. 

Systemet sættes op med vores specielle WPS beslag. Vælger du en 
færdigbehandlet overflade, er væggen færdig, når pladen er monteret.

Fibergips/Fermacell 12,5 mm eller 15 mm. 
Standard længder: 2500 mm og 3000 mm.

MDF 16 mm: 
Standard længder: 2600 mm og 2800 mm.

Krydsfinér 15 mm:
Standard længde 2500 mm.

Standard bredder: 150, 200, 300, 400 og 600 mm.

Minimum bestilling: 1 palle.

 Intet unødigt materiale spild 
 Hurtig og nem opsætning med WPS beslag
 Færdigbehandlet overflade (ingen maler)
 Ingen synlige monteringsmærker
 Kræver kun et minimum af værktøj

 Meget skrue fast materiale
 Brandklassifikation A2*
 Flot finish
 Tids- og økonomisk besparende
 Ensartet levering

Fordele ved Wall Panel System (WPS) 

Samle beslag Hjørnebeslag Bund og top notliste 

Tilbehør

PVC gerigt

* 
ve

d 
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QR Kode til WPS 
måltagningsskema

Wall Panel System (WPS) 
NIC vægpanel system er udviklet efter NIC Denmarks principper, der sikrer dig som håndværker en række
fordele, såsom besparelser på opsætning og flot finish. 

Det er udviklet sammen med byggefirmaer og har derfor fokus på hurtig opsætning og de rette materialer. 
Vores specielt udviklede monteringsbeslag gør, at der efter montering ikke er synlige skruer eller sømhuller og WPS
beslaget sikrer en meget hurtig opsætningstid.
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HURTIG OG NEM 
OPSÆTNING MED 
WPS BESLAG
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Forkæl din bolig med ClipOn lysninger
– sikkert verdens bedste løsning

Bisgaard Industri as | DK-7900 Nykøbing Mors | Tel. +45 96 69 10 20 | Fax +45 96 69 10 21 | www.bindustri.com
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Måltagning i mm
Vejledning til opmåling af indvendige lysningsmål samt bundstykke/vinduesplade

Topkarm

Bundkarm

Venstre
sidekarm

Højre
sidekarm

BreDDe 
mål fra indvendig not til indvendig not

DyBDe 
Mål fra bund af not
til indvendig mur

HØJDe
Mål fra indvendig not  

til indvendig not

Lysning

Bundstykke/vinduesplade

LængDe: v/ 60 mm gerigt = Lysningsbredde + 140 mm (60+60+10+10)
v/ 90 mm gerigt = Lysningsbredde + 200 mm (90+90+10+10)
v/ Basic = Lysningsbredde + 60 mm (30+30)

DyBDe: Dybde på lysning + 50 mm

Måltagning i mm 
Vejledning til opmåling af indvendige lysningsmål   

samt bundstykke/vinduesplade

LÆNGDE: v/ 65 mm gerigt = Lysningsbredde + 150 mm (65+65+10+10)
v/ 75 mm gerigt = Lysningsbredde + 170 mm (75+75+10+10)
v/ 90 mm gerigt = Lysningsbredde + 200 mm (90+90+10+10)
v/ Basic = Lysningsbredde + 60 mm (30+30)

DYBDE: Dybde på lysning + 50 mm

Bundstykke / vinduesplade

Måltagningsskema  
- for lysninger og bundstykker
Lysning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÆNGDE:
v/ 45 mm gerigt = Lysningsbredde + 110 mm (45+45+10+10) 
v/ 65 mm gerigt = Lysningsbredde + 150 mm (65+65+10+10)  
v/ 75 mm gerigt = Lysningsbredde + 170 mm (75+75+10+10) 
v/ 90 mm gerigt = Lysningsbredde + 200 mm (90+90+10+10) 
v/ Basic = Lysningsbredde + 60 mm (30+30)

DYBDE: 

Dybde på lysning + 50 mm

Oplys om der skal være FER i bagkant og om der skal kantes  
med ABS eller Laminat

QR-kode til 
måltagningsskema 
for lysninger og 
bundstykker.

VED SIDER TIL GULV ANBEFALER 
VI AT TILLÆGGE 50 MM
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Fakta
Typer: Postformet (r6) og Skarpkantet laminat – med 2 mm ABS 
kanter. 

Størrelse: 20, 23 eller 29 mm.

Dybde: Op til 700 mm.

Længde: Op til 4100 mm i et stykke, sløjfesamles hvis længere. 
Farve: Hvid eller lys grå – forespørg ved andre ønsker.

Materiale: MFD-, spånplade- eller krydsfinérskerne med laminat. 
HPL er også en mulighed. Bundstykker/vinduesplader kan ende-
kantes med enten laminat eller hhv. 0,8 eller 2 mm ABS kant.

Bundstykker og
Vinduesplader
Vi producerer bundstykker til levering i færdige længder, med fer 
i bagkant og med endekanter, hvis det ønskes. Vi tilbyder også 
udklinkning for mur. 
Bundstykkernes overflade er smuds- og vandafvisende og kræver ikke vedligeholdelse. 

Den er nem at rengøre og modstandsdygtig overfor de almindeligste kemikalier i husholdningen, 
har ikke porer og dermed ingen bakteriel vækst.

Postformet  
med og uden endekantning

Skarpkantet
med ABS kant

Skarpkantet
med laminatkant
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MDF
Hovedparten af vores produkter fremstilles i almindeligt MDF, vi tilbyder også fugtfast MDF.

Stenulds Teknologi - EnergyLine
Stenulds-pladerne, er fremstillet af traditionel high density stenuld med en 
termisk isoleringsværdi, som er 50 % bedre end isoleringsværdien for træ. 

Følgende unikke egenskaber gør pladerne ideelle som lysningsmateriale:

• Bedre varmeisolerende materialer

• Reducering af kuldebroer

• Lydisolerende

• Resistens overfor råd og skimmel angreb

• Høj trykstyrke

• Lav grad af vandabsorberingsværdi

• Dimensionsstabilitet mod vand og varme

• Brandsikret til etagebyggeri

Bæredygtighed
• brug af naturlige og genanvendelige materialer i produktionen
• brug af affaldsmateriale fra anden industri i produktionen
• ingen skadelige/farlige klassifikationer
• ingen brug af råvarer eller stoffer, der er kræftfremkaldende,  

mutagene, reproduktionstoksiske,
• når materialet ikke længere er i brug, kan det genbruges når  

bygningen er dekonstrueret 

Produktegenskaber og dimensioner
Tykkelse 12 mm
Tæthed 525 kg/m3 ± 50 kg/m3
Bøjningsstyrke (EN-310) >5,5 N/mm2
Isoleringsværdi Lambda (EN-12776) 57 mW/m˙K
Vandabsorberingsværdi (EN-1609) >0,17 kg/m2
Brandklassificering (ISO 1182) EU-Class B

PVC
Vi tilbyder PVC gerigter og 10 mm lysningsplader i opskummet PVC.

PVC er en amorf termoplast, som har god bestandighed over for mange 
kemikalier.  
PVC er det mest anvendte plastmateriale i byggeriet. Over 60 % af det 
samlede PVC-forbrug bliver således anvendt til fremstilling af blandt 
andet rør, gulve, døre, vinduer, kabler og kabelbakker. 

PVC kan bearbejdes med almindelige håndværktøjer og spåntagende 
udstyr. PVC er kortspånet og generelt god at bearbejde. Kan klæbes 

med flere forskellige typer klæbere. Grundet opbygning med klormoleky-
ler er PVC brandhæmmet og er klassificeret V0 efter UL94. Som stand-
ard er PVC kuldeskør, men enkelte modificerede typer kan tåle frost.

Fordele med PVC:

• PVC har en god elektrisk isoleringsevne og lav vandabsorption. 
• Høj stivhed
• Dimensionsstabil
• God slagstyrke 
• Gode svejseegenskaber.

Materialebeskrivelse
Vores lysninger leveres i MDF, Fugtfast MDF, PVC og stenuldsplade (Energyline) 

Fordele ved MDF:

MDF har den unikke egenskab, at den bliver ved med at være ”massiv” 
uanset hvor dybt, man bearbejder den. Det vil sige at man fx kan fræse 
mønstre ned i overfladen, male den, og derefter vil man ikke kunne se 
nogen synlige spor fra fræsningen. 

MDF plader er grundstammen i mange konstruktioner indenfor plademø-
bler, køkkenlåger, hylder og meget inventar. Materialet er nemt at forar-
bejde og giver pga. den homogene opbygning mulighed for at lave 
rundinger eller udfræsninger. Endelig har MDF en overflade, der gør den 
yderst velegnet til lakering.

Fugtfast MDF:

En grøn MDF plade, hvor der er brugt vandfast lim, hvilket betyder, at 
pladen bedre kan modstå fugt.

Fugtfast MDF anvendes i fugtige omgivelser eller i områder, hvor der er 
skiftende luftfugtighed f.eks. badeværelser, indvendige inddækninger til 
vinduer m.v., men ikke til udendørs formål, eller hvor pladen er i direkte 
berøring med vand.
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Tilbehør 
Vi har udviklet en række tillægsprodukter, som vi anbefaler at gøre brug af. Tillægsprodukterne er udviklet til at 

give håndværkeren optimale vilkår i monteringen og eliminerer tidsspilde. 

Kompensationslister                                  

2 mm kompensationsliste til placering i  
vinduesnoten inden montering af 

lysning. Til vinduer med 12 mm not i 
karmen.

Liste

Dækliste til montering under  
bundstykke/vinduesplader  

12 x 60 mm MDF-liste i hvid RAL 
9010 – ikke malet i enderne

Dampspærrefolie 

Dampspærrefolie 300/400/500/600 x 
0,15 mm (i ruller á 500 m)  

– minimum bestilling af 10 ruller af 
hver bredde.

Clipspose                                
Clipsposen indeholder 4 fleksible clips 

og 2 gearingsbeslag. 

Notlister (PVC) 
10 eller 12,5 mm
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Vores historie
NIC Denmark blev grundlagt i 1999 under navnet Bisgaard 
Industri og man har siden 1993-94 udviklet ideen til det pro-
dukt, som man ser i dag. Produktet har fået stor anerkendelse 
i byggebranchen for holdbarhed, finish, samt for en særdeles 
god økonomi i byggeriet.

NIC Denmark fik i april 1999 patent på ClipOn systemet, som 
oprindeligt blev brugt til BASIC lysninger. Sidenhen er også 
ClipOn UNIQUE blevet udviklet og netop UNIQUE har fået stor 
interesse og vundet indpas inden for nybyggeriet, hvor de 
”usynlige” gerigter har fået en særlig plads i mange arkitek-
ters hjerter. Begge systemer er patenteret, og er især blevet 
kendt for at være den nemme og tidsbesparende løsning, 
der samtidig giver en økonomisk gevinst, frem for mere 
traditionelle lysninger, der tilpasses vinduet på byggepladsen. 
Men naturligvis er ClipOn produkterne også kendt og værdsat 
for den flotte finish, der kendetegner produkterne fra NIC 
Denmark.

Specialopgaver til byggeriet er også en del af vores kon-
cept. I moderne byggerier og under renoveringer opstår der 
ofte behov for specialfremstillede emner til f.eks. at skjule 
ventilationsrør, radiatorskjulere m.v. eller vinduer og lysindfald 
i specielle former og konstruktioner lige efter kundens behov.

Mål
Vi vil være den fortrukne service leverandør til bygge indus-
trien, inden for al indendørs afdækninger. Vi vil samarbejde 
og udvikle sammen med håndværkeren. Det er med det 
udgangspunkt, vi skaber vores resultater.

Værdier
•  at være absolut ærlige

•  resultater skal skabes i fællesskab

•  alt hvad vi gør, skal gøres godt

•  vi skal være kreative og initiativrige

•  vi skal værdsætte vore leverandører, interessenter  

 og samarbejdspartnere

•  flid, orden og præcision er væsentlige for os

•  fortsat at være omkostningsbevidsthe  

 og resultatorienterede

•  kunder skal behandles som vores gæster

•  vi skal pleje humøret i hverdagen.

NIC Denmark
NIC Denmark blev grundlagt i 
1999 og har siden været kendt 
for sine innovative og  
tidsbesparende løsninger og 
store fokus på kundens behov.
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Kundeudtalelser

ClipOn Lysningerne er nemme at montere ved både døre og 
vinduer, det foregår stort set uden brug af værktøj og der skal 
ikke sendes bud efter en maler. 
 Det er hurtig opsætning, så vi sparer en masse tid og forstyrrer 
beboerne mindst muligt. 
 NIC lysningerne kommer med tilpasset bundstykke og gerigter, 
så bliver det ikke nemmere.

Ole Højbjerg Pedersen
Formand, 
MT HØJGAARD

På grund af tidligere samarbejde har vi igen valgt at bruge 
ClipOn Innercore Flex systemet. I opstartsfasen var NIC Den-
mark løsningsorienteret i forhold til det endelige resultat overfor 
bygherre, og under processen også ifbm. levering. Vi har især 
fokus på den tid vi sparer under byggeprocessen og økonomien 
i samme øjemed og ikke mindst at mine tømrer forstyrrer bebo-
erne mindst muligt.

Lars Andersen Godballe 
Entrepriseleder
HUSTØMRERNE A/S 

Hos Morsø Tømrer- og Snedkerforretning har vi gennem en længere 
periode arbejdet sammen med NIC Denmark på mange forskel-
lige projekter. Vi har anvendt NIC ClipOn lysninger til både store 
og små projekter, såvel til nye bygninger som til renoveringer. 
ClipOn lysningerne er et rigtig godt produkt, de er nemme at 
montere og det er billigere og hurtigere end, hvis vi selv laver 
dem. Ved at vælge en ClipOn løsning går man ikke på kompro-
mis med den kvalitet, som vi hos MTS er kendt for, derfor er 
det et godt valg. Derudover sparer vi hele opgaven med at male 
lysningerne, da de fra NIC Denmark leveres i standard hvid over-
flade. Lysningerne er udført med rigtig god finish og er bestemt i 
en kvalitet, som vi hos MTS er tilfredse med at anvende.
Samarbejdet med NIC Denmark oplever vi som særdeles godt i 
alle faser - lige fra tilbudsgivning til udførelse, kører processen 
problemfrit. Selv i pressede situationer, kan de hjælpe – hvis der 
kræves en hurtig leverance, klarer de også det.
Ovenstående betyder, at MTS og jeg kan og vil give NIC Denmark 
de bedste anbefalinger.

Max Bransholm Mikkelsen 
Projektchef og partner
Morsø Tømrer- og Snedkerforretning

 Dansk produkt 



NIC Denmark  Elmevej 8, Glyngøre  |  DK-7870 Roslev  

Tel. +45 96 69 10 20  |  clipon@nordicinnercore.dk  

nordicinnercore.dk


