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 omkring 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 sortiment 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 langvarige 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 og løbende kompetenceudvikling, læring og optimering en
naturlig del af vores hverdag.

Kundeløfter
Hos Keflico tager vi ansvar og holder, hvad vi lover, og vi lover dig følgende:

Pålidelig kvalitet til
konkurrencedygtige priser

Et bredt og
dybt varesortiment

Professionel, sikker
og hurtig levering

Kontinuerlig udvikling
og tæt samarbejde

Løsningsorienteret og
kompetent rådgivning

At vi tager den
bæredygtige udvikling seriøst

Plader
Hos Keflico finder du et særdeles bredt
og dybt sortiment af utallige træbaserede
pladeprodukter. Vi tilbyder både krydsfinér,
træfiberplader, laminatprodukter, spånplader
og brandimprægnerede pladeløsninger.
Mulighederne er mange, og vores hold af
pladespecialister står altid klar til at vejlede
herom. Lad dig inspirere, og tøv ikke med
at kontakte vores dygtige og engagerede
projektteam, hvis du ønsker et samarbejde
omkring dit næste træ- eller pladeprojekt.
I Keflico er en af vores grundlæggende
værdier nemlig, at vi sammen skaber de
bedste løsninger.

Sorø gymnastikefterskole, Street Movement
Bambus Krydsfinér carboniseret vertikal
Foto: Andy Day

Hårdttræ og
modificeret træ

Royal Arena, Accoya®

Vi tilbyder et bredt og nuanceret udvalg
af hårdttræ og modificerede træprodukter. Vi forhandler og leverer både kant og
blokskårede produkter i flere forskellige
kvaliteter til møbelindustri, bådindustri,
dør- og vinduesindustri, liste- og trappeindustri med flere.
Vi forhandler bl.a. den modificerede træsort
Accoya® som med sin unikke holdbarhed
og formstabilitet er særdeles velegnet til
alverdens udendørsprojekter – herunder
terrasse, facadebeklædning, konstruktion,
lister, vinduer, døre, stolper, broer og
meget mere.

Bæredygtighed
i fokus
Vi er COC-certificeret til at håndtere FSC®
og PEFC™ certificerede produkter. Når du
vælger et træbaseret certificeret, bæredygtigt produkt, er du således med til at sikre
bedre levevilkår for naturen, dyrene og
de mennesker, der lever i skovene. Du er
medvirkende til, at der ikke fældes mere
træ, end skoven kan nå at reproducere.
Derfor støtter vi op omkring bæredygtighedscertificerede produkter.

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

Privat terrasseprojekt, Cumaru

Terrasse og
Facade
Vi tilbyder et bredt sortiment af kvalitets
terrassebrædder og facadebeklædning i
hårdttræ og modificeret træ. Vores muligheder er utallige, således at du kan finde
kvalitets terrassebrædder og facadebeklædning til netop din stil, dit behov og naturligvis
din pengepung. Til inspiration kan du læse
mere om vores sortiment af træsorter
i vores terrasse- og facadebrochure for 2018.

Se mere på vores hjemmeside:
www.keflico.com. Vi tilbyder desuden også
en lang række af forskelligt tilbehør fra
lager til dit næste terrasseprojekt. Eksempelvis træpropper, skruer, propbor, olie samt
håndlister og strøer.

Forarbejdning
Vi leverer stadig flere og flere skræddersyede løsninger med kvalitetstræ og træbaserede pladeprodukter til vores kunder, hvad
end det er en personlig profileret terrasse
eller facadelister med bæredygtig brandimprægnering.
Vi hjælper og rådgiver dig, så vi sammen
kan finde frem til den unikke løsning, der
passer til netop dit særlige behov, din specielle produktion eller dit særskilte projekt.
Vi tilbyder dig ikke alene et særdeles bredt
produktsortiment, men ligeledes også en
bred vifte af forarbejdningsmuligheder
inden for både hårdttræ, modificeret træ

og pladeprodukter med mere. Inden for
træbaserede løsninger med specialprofilering har vi vores brede udvalg af
terrassebrædder, facadeprofiler, håndlister
og stolper. Derudover kan vi i dialog med
vores nære samarbejdspartnere løse utallige andre forespørgsler.
Vi leverer også løsninger til store som små
projekter i træ og plader med bæredygtig
brandsikring. I samarbejde med Burnblock
og Danish Anti Fire gennemgår vores
træ- og pladeprodukter en nøje testet og
dokumenteret behandling med Burnblocks
100 % naturlige, sikre og effektive brandimprægnering.

Nordeas hovedsæde, brandhæmmende birkekrydsfinér

Privat terrasseprojekt, Eg Rustik

Kontakt os
Kontakt en af vores specialister på

+45 9813 3544
Besøg vores hjemmeside på

www.keflico.com
Du finder yderligere informationer
omkring vores terrasse- og facadeprodukter, montering, forarbejdning
og tilbehør i vores terrasse- og
facadebrochure for 2018.
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