TIDEN ER VIGTIG...
derfor er indækninger fra
NIC Denmark altid et godt valg

N

E
M
M
A
RR
E
N
N
VI DA UDSYN!
IT
OM D

NIC teamet 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 lysninger og anden form for præfabrikerede inddækninger
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 uforpligtende tilbud – du har alt at vinde
Hilsen teamet bag NIC Denmark
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Medvirker til at BR 2020 opfyldes

Bedre økonomi

Intet unødigt materialespild

Tilfredsstillende resultater

Hurtig montering
Færdigbehandlet overflade
Forbedret isoleringsmulighed

Bedre varmeisolerende materialer*

* ved EnergyLine

Fordele ved inddæknings løsninger fra NIC Denmark:

Reducering af kuldebroer*

Ensartethed ved levering

Lydisolerende*

Kræver kun et minimum af værktøj

Resistens overfor råd og skimmel angreb*

ClipOn systemet
Reducerer montørens arbejdstid
Sparer maleren
En fordelagtig og konkurrencedygtig pris
VI kan levere FSC®-certificerede produkter på forespørgsel
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Kvalitetslysninger til enhver lejlighed
Vi har et stort udvalg af innovative vindueslysninger og dørlysninger.
Vi producerer lysninger, så de er klar til at sætte op, lige efter dine
behov og ønsker.
Lysningerne levereres som 3- eller 4-sidet lysning med forskellige gerigttyper
eller som basic lysning. En samlet oversigt over vores lysningsmuligheder er
vist nedenfor.
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InnerCore Basic
Ingen gerigt – der fuges imellem
lysningsplade og indermur.

ClipOn InnerCore Flex
Med flex gerigt der kan kompensere for
skævheder ved indermur op til 5 mm.
Gerigten fås i forskellige bredder.

ClipOn InnerCore PVC
Særlig velegnet til vådrum. Med flex gerigt
der kan kompensere for skævheder ved
indermur op til 5 mm.

ClipOn InnerCore Unique
Uden synlige gerigter – der spartles mellem
væg og lysningsplade og der opnås hermed
en flot sammenhæng mellem væg og lysning.

Basic 45
Ingen gerigt - der fuges imellem lysning
og mur. Skåret i smig

Basic 45 Plus
Som Basic 45 – men med afdækningslister

Bundstykker & 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.
Fakta
Typer:

Postformet (r6) og Skarpkantet laminat

Størrelse: 20, 23 eller 29 mm.
Dybde:

Op til 1000 mm.

Længde: Op til 4100 mm i et stykke, sløjfesamles hvis længere.
Farve:
Hvid eller lys grå – forespørg ved andre ønsker.
Materiale: MDF, spånplade- eller krydsfinérskerne med laminat. HPL er også en mulighed.
Bundstykker/vinduesplader kan endekantes med enten laminat eller hhv. 0,8 eller 2 mm ABS kant.

Renoveringsbundstykker
Monteres på eksisterende bundstykke

Postformet

Renoveringsbundstykker anvendes, hvor eksisterende bundstykker ikke ønskes afmonteret.
Herved opnår man, at man ikke skal bryde
murværk og det er samtidig en hurtig løsning,
hvormed man opnår en flot finish.

med og uden endekantning

Skarpkantet
med ABS kant eller laminat forkant samt
med og uden endekant.
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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 specielle TSC beslag er udviklet af NIC Denmark. Systemet kan bruges til
mange forskellige inddækningsopgaver, 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.
Fakta

TCS Versioner:

TCS leveres præfabrikeret i folierede 12 mm plader
af MDF, fugtfast MDF eller i 10 mm opskummet
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 skærer til på byggepladsen. TCS beslag leveres med i den mængde
vi foreskriver (4 stk. pr. lbm.) eller efter kundens
behov mod merpris.

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.
Ved bestilling bestiller man dybde og længde.
4 stk. beslag pr lbm. indgår i levering og pris.
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Et sæt indeholder:
Plader i bestilte længder.
4 beslag pr. bestilt meter.
Standard farve:
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Hvid RAL9010
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Wall Panel System (WPS)
Vægpaneler fra NIC Denmark er udviklet i samarbejde 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.
Fakta
NIC Wall Panel System (WPS) er et præfabrikeret 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 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
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Special lysninger i flere former
Alt er ikke bare lige til, men NIC Denmark kan hjælpe med en
løsning, som gør det meget nemmere. Uanset om det er rundt,
buet eller kantet, så har NIC Denmark altid en løsning til dig.
Vi kan levere lysninger, som passer til buede eller runde vinduer. Men vidste du,
at vi også leverer inddækninger til lige det du står og mangler. Vi sørger for tæt
samarbejde mellem salgsteamet og produktionen, så din løsning kommer til at
passe til dit ønske.
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Inddækning af…..
Vort Salgsteam hos NIC Denmark sidder parat til at
hjælpe dig med en kreativ løsning på det du lige skal
have dækket ind..
Billedet her viser hvordan vi har leveret inddækning af indkøbte isterningemaskine, affalds-, glas- og opbevaringsvogne osv. Det hele er blevet dækket/
skjult med special inventar fra NIC Denmark. Produceret så alt fremstår enkelt
og nemt at holde i forbindelse med daglig brug.
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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.

Liste
Dækliste til montering under
bundstykke/vinduesplader
12 x 60 mm MDF-liste i hvid RAL
9010 – ikke malet i enderne

Notlister (PVC)
10 eller 12,5 mm til vinduer og døre uden
not-gange eller som skinne mod gulv

Kompensationslister
2 mm kompensationsliste til placering i
vinduesnoten inden montering af
lysning. Til vinduer med 12 mm not i
karmen.

Dæklister
Tykkelse: 4,5 mm
Bredde: 45 og 50 mm.

Hjørnelister
Færdigbehandlet liste i hvid RAL 9010 til
afdækning i hjørner. Hjørnelisten er fleksibel
og kan afdække forskellige vinkler.

Clipspose
Clipsposen indeholder 4 fleksible clips
og 2 gearingsbeslag.

Tykkelse: 5 mm
Bredde: 2×45 mm med V-spor Standard længde: 1850 mm + 2800 mm, kan leveres
kappet i ønskede længder.

Sky Light Beslag
Posen indeholder 4 han og 4 hun beslag.
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Sky Light Støttebeslag
Støttebeslag posen indeholder 4 beslag.

TSC Vinkelbeslag
Posen indeholder 4 TSC vinkelbeslag

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.
Vores historie

Mål

NIC Denmark blev grundlagt i 1999 og har siden
skabt sig en markedsposition som værende en
medspiller, der er kendt for innovative og tidsbesparende inddæknings løsninger og altid med fokus
på kundens behov.
Gennem årene har NIC Denmark videreudviklet
opstartsidéen, fra ClipOn Lysninger til de mange
forskellige inddækningsløsninger, som man ser i
dag. NIC Denmark har blandt andet udviklet TCS
(Tube Cover System), som bruges til rørskjulere,
gardinkasser mv., samt vores vægbeklædning WPS
(Wall Panel System) som har vundet indpas til byggeprojekter.
Produkter fra NIC Denmark er kendt for at være den
nemme og tidsbesparende løsning, der samtidig
giver en økonomisk gevinst. Derudover er produkterne værdsat for den flotte finish.
Især det velkendte ClipOn Innercore Lysningssystem er efterhånden blevet et naturligt valg, når
der skal inddækkes nye vinduer og døre til både
store og små byggeprojekter rundt i landet i stedet
for den mere traditionelle lysning, som tilpasses
på byggepladsen. Andre former for vindueslysninger både til ovenlys, runde eller buede vinduer
mv. specialproduceres også efter kundens behov.
Vinduesplader/bundstykker, opkappet i ønskede
fixmål og hovedsagligt med laminatoverflade, leveres naturligvis med til mange af ovennævnte
lysningssæt.
NIC Denmark er blevet en anerkendt samarbejdspartner, når der i moderne byggerier og under renoveringer opstår behov for specialfremstillede emner
til inddækning. Det at være innovative med kundens
behov i centrum har altid været og vil altid være en
del af historien hos NIC Denmark.

Vi vil være den fortrukne service leverandør til bygge industrien, 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 omkostningsbevidste og
resultatorienterede
• Kunder skal behandles som vores gæster
• Vi skal pleje humøret i hverdagen.
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NIC Denmark | Elmevej, Glyngøre | DK-7870 Roslev
Tel. +45 96 69 10 20 | clipon@nordicinnercore.dk

nordicinnercore.dk

