
Med Outercore false system har du unikke 
muligheder for at løse alle udfordringer i 
forbindelse med montage af vinduer:

• 3 el. 4 sidet false
• Bundløsning
• Renovering  
• Og med et linjetab som ikke er værd 
 at regne på (0,0002)  

Nedenstående 3 firmaer stiller op i 1-2 timer på jeres kontor eller i kantinen.
I får lejlighed til at komme forbi og snuse til konkrete projekter og blive opdateret på nye løsninger.

Se præsentationer på følgende sider

Leverandør Dag

Swisspearl® – Markedets stærkeste facader
EX og FUSION – Moderne og æstetisk design

Ønsker bygherren en sikker løsning, hvor der er 
fokus på arkitektur, holdbarhed og farver, er 
SwissPearl og EX / Fusion et sikkert valg.

Få svar på spørgsmål vedr. garanti, konstruktioner, 
bæredygtighed og de mange andre ting som vi kan.

Kvalitet skal ses.

Vi tilbyder et enestående sortiment med inspirerende 
kvalitetsprodukter NIC Denmarks ClipOn system til 
lysninger er blevet kendt for at være den nemme og 
tidsbesparende løsning, der samtidig giver en øko-
nomisk gevinst. Specialopgaver til byggeriet er også 
en del af vores koncept. Specialfremstillede emner 
til f.eks. at skjule ventilationsrør, radiatorskjulere, alle 
former for afdækningsløsninger. Konstruktioner lige 
efter kundens behov. Produkterne er værdsat for den 
flotte finish, der kendetegner produkterne fra NIC 
Denmark.

outercore.dk wimex.dk nordicinnercore.dk



BÆREDYGTIGHED
Vinduesfals godkendt 
til brug i bæredygtige 
byggerier

KLARGJORT TIL 
PROJEKTERING
Autocad, revit og PDF

FLEKSIBELT, EFFEKTIVT, 
MILJØVENLIGT OG FORNUFTIGT 
HJØRNE UDEN PU-SKUM
Med det revolutionerende hjørnestykke fra Outercore er det muligt at lukke 
byggeriet hurtigere – med færre frustrationer for håndværkerne og en 
totaløkonomisk fordel for bygherre. 

Det danskproducerede hjørnestykke giver:
• hurtigere montering og tætning i én og samme proces, 
 der gør brugen af PU-skum overflødig
• færre frustrationer for håndværkere, da de undgår det besværlige arbejde
 med PU-skum, skader på arbejdstøj og efterfølgende oprydning af 
 restprodukter på byggepladsen
• reducerede omkostninger til montering og kurser i PU-skum
• ingen kemiaffald fra PU-skum

En professionel håndværker sparer i gennemsnit 121 minutters arbejde for 
hver 100 meter profil, han monterer.

UNIK BUNDLØSNING
Det er vigtigt at få lukket byggeriet hurtigt, hvilket er muligt med Outercores
special bundløsning.

Derfor giver den unikke bundløsning så god mening:
• Bygningen lukkes hurtigt af og sparer entreprenøren tid og penge
• Effektiv og praktisk montering udefra i én og samme arbejdsgang
• Gulvet kan støbes henover bundstykket, så falsen danner et naturligt 
 stop for flydebetonen
• Uorganiske materialer og simpel montageteknik 
• Fleksible muligheder med standardmoduler

Outercore ApS  •  Tel.: +45 71 745 747  •  info@outercore.dk  •  www.outercore.dk 
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BYGGERIET LUKKES HURTIGT

UDEN BRUG AF BYGGESKUM

FLEKSIBLE LØSNINGER

121 MINUTTER HURTIGERE



Facadedivisionen
På dagen vil det glæde os at dele ud af vores erfaring og viden, om de forskellige fibercement facadeplader 
vi har i sortimentet, deres kvaliteter og egenskaber. 

Få svar på spørgsmål vedr. garanti, konstruktioner, bæredygtighed og de mange andre ting som vi kan.

Kvalitet skal ses - Vi kan derfor på dagen præsentere følgende:

Swisspearl®
Markedets stærkeste facader

Som den ældste leverandør inden for fibercement fa-
cadeløsninger har SwissPearl i mange år, med udgang-
spunkt i ekspertviden, innovation og bæredygtighed, 
udviklet markedets stærkeste, mest holdbare og 
farveægte facadeplader.

Der er solgt og leveret over 1,1 million m2 SwissPearl 
facadeplader i Danmark siden år 2000.

EX og FUSION
Moderne og æstetisk design

EX og Fusion er et unikt og robust facadesystem der 
består af 16 mm slagfast fibercementplader, med 
stor styrke, samt hurtig og skjult montagesystem. 
Farveægtheden står stærkt - selv mange år efter.

Pladerne er overfalsede med gummi tætningslister, så 
facaden fremstår helt tæt og giver et rent og ubrudt 
udtryk.

Systemet er hurtigt at montere og bruges ofte i 
forbindelse med efterisolering af større facader.

Ønsker bygherren en sikker løsning, hvor der er fokus på arkitektur, holdbarhed og farver, er SwissPearl og 
EX / Fusion et sikkert valg.



NIC Denmark er en danskejet virksomhed, der ligger i Glyngøre i Salling. Vi har gennem flere år, fået 
stor anerkendelse i byggebranchen for holdbarhed, finish, den gode økonomi og ikke mindst den 
service, der ydes over for kunderne.

NIC Denmarks værdier er at skabe resultater i fællesskab. Vi skal være kreative og initiativrige. Vi 
skal værdsætte vores leverandører, interessenter og samarbejdspartnere. Omkostningsbevidsthed og 
resultatorienteret med kundepleje i højsædet.

Vi tilbyder et enestående sortiment med inspirerende kvalitetsprodukter NIC Denmarks ClipOn system 
til lysninger er blevet kendt for at være den nemme og tidsbesparende løsning, der samtidig giver en 
økonomisk gevinst. Specialopgaver til byggeriet er også en del af vores koncept. Specialfremstillede 
emner til f.eks. at skjule ventilationsrør, radiatorskjulere alle former for afdækningsløsninger. Konstruk-
tioner lige efter kundens behov. Produkterne er værdsat for den flotte finish, der kendetegner 
produkterne fra  NIC Denmark.

Håber, det lyder interessant. 

Projektsælger 
Niels Smed Jeppesen

nordicinnercore.dk


