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Priskataloget er gældende fra 01/03-2019.
Der tages forbehold for ændringer.

Alle priser er i DKK.
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contec prefab a/s
Contec Prefab A/S er en beton- og terrazzo-
virksomhed, grundlagt i 2008, som er baseret på 
over 20 års erfaring med højstyrkebeton. Vores 
speciale er bordplader og vaske, som er en stor 
del af vores daglige produktion, men vi laver alt 
fra trapper og altaner til møbler, butiksinventar og 
fliser.
Vi har stor erfaring med at udvikle innovative og 
skræddersyede løsninger og er ikke bange for at 
gå nye veje, så vi sammen kan skabe det perfekte 
beton- eller terrazzoprodukt. Sammen finder vi en 
løsning, der kan blive til virkelighed.

Copyright © Scandic The Mayor
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teknologi
Contec Prefab A/S fremstiller køkkenbordplader i 
terrazzo, der fremstilles af marmorskærver, cement 
og vand, og i højstyrkebeton, der fremstilles af sand, 
cement og vand. Højstyrkebeton kan benyttes til en 
række formål og kan skræddersyes for at optimere 
ydeevnen til den specifikke anvendelse. Contec 
højstyrkebeton er specielt udviklet for at opnå helt 
unikke styrkeegenskaber og tætte overflader. 
Beton og terrazzo er begge naturprodukter og er 
ideelle til køkken og bad, da vores unikke blanding af 
højstyrkebeton og marmorskærver giver en meget 
højere slidstyrke og tæthed end almindelige beton- 
og terrazzoprodukter, og dermed et begrænset 
behov for vedligeholdelse.
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standard terrazzofarver

1

7

24A

7A

12

1B

18

25S

25SH

2

8 8A 9

9S

18C

30

2A

10

3

11

23 24

B40HB40 B60

Da terrazzo, højstyrkebeton og højstyrkebetonterrazzo er naturprodukter, kan det færdige produkt adskille sig 
en smule fra de viste farver. Højstyrkebetonterrazzo fås i samme farveudvalg som vores traditionelle terrazzo, 
dog kan den grå cement variere en smule. Vi anbefaler altid, at kunder henvender sig til vores forhandlere for 
farveprøver. 
Da alt er håndlavet, er der mulighed for at få en helt unik farve, tilpasset det enkelte hjem eller projekt. Er 
der tale om farver vi ikke har som standard i kataloget, formidler den enkelte forhandler kontakten til Contec 
Prefab A/S for bestilling af specielle farveprøver.

priSgruppe 1 + 3
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Da terrazzo, højstyrkebeton og højstyrkebetonterrazzo er naturprodukter, kan det færdige produkt adskille sig 
en smule fra de viste farver. Højstyrkebetonterrazzo fås i samme farveudvalg som vores traditionelle terrazzo, 
dog kan den grå cement variere en smule. Vi anbefaler altid, at kunder henvender sig til vores forhandlere for 
farveprøver. 
Da alt er håndlavet, er der mulighed for at få en helt unik farve, tilpasset det enkelte hjem eller projekt. Er 
der tale om farver vi ikke har som standard i kataloget, formidler den enkelte forhandler kontakten til Contec 
Prefab A/S for bestilling af specielle farveprøver.

standard Højstyrkebetonfarver

GC0
Standard grå

GC3H
Lys grå

GC3S
Antracit

HC1H
Knækket hvid

priSgruppe 2
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priSgruppe 1

BORDPLADER EKSKL. VASK

3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm
15-25 cm 2.377          2.503          3.128          3.504          3.754          4.004             
26-45 cm 2.756          2.901          3.627          4.062          4.352          4.642             
46-65 cm 3.128          3.293          4.116          4.610          4.939          5.269             
66-90 cm 3.981          4.191          5.239          5.867          6.286          6.705             
91-125 cm 5.153          5.424          6.780          7.594          8.136          8.679             
126-160 cm 6.324          6.656          8.320          9.319          9.985          10.650          

Vaske kr.
Vask Type A 3.165             
Vask Type B 4.119             
Vask Type C 4.739             
Specialvask Type A   (L: 0-59) 4.852             
Specialvask Type B   (L: 60-79) 5.802             
Specialvask Type C   (L: 80-99) 6.751             

Tillæg kr.
Godstykkelse > 8 cm 8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger 295
Vedligeholdelseskit 310
Reparationskit 545
Farveprøver, 12x12 cm 100                
Specialfarve + 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik 292
Ekstra afløbssæt køkken 396
Ekstra bundventil bad 396

TERRAZZO (ekskl. moms)

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.

PRISGRUPPE 1

Fragtpriser og emballage, se separat oversigt.

Dybde ↓  /  Tykkelse →

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Måletolerance: +/- 2 mm

prisliste terrazzo (ekSkl. momS)
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priSgruppe 1

BORDPLADER EKSKL. VASK

3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm
15-25 cm 2.972          3.128          3.910          4.379          4.692          5.005             
26-45 cm 3.445          3.627          4.533          5.077          5.440          5.803             
46-65 cm 3.910          4.116          5.145          5.762          6.174          6.586             
66-90 cm 4.977          5.239          6.548          7.334          7.858          8.382             
91-125 cm 6.441          6.780          8.475          9.492          10.170        10.848          
126-160 cm 7.904          8.320          10.401        11.649        12.481        13.313          

Vaske kr.
Vask Type A 3.956             
Vask Type B 5.148             
Vask Type C 5.924             
Specialvask Type A   (L: 0-59) 6.065             
Specialvask Type B   (L: 60-79) 7.252             
Specialvask Type C   (L: 80-99) 8.439             

Tillæg kr.
Godstykkelse > 8 cm 8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger 369
Vedligeholdelseskit 388
Reparationskit 681
Farveprøver, 12x12 cm 125
Specialfarve + 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik 365
Ekstra afløbssæt køkken 495
Ekstra bundventil bad 495

TERRAZZO (inkl. moms)

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.

PRISGRUPPE 1

Fragtpriser og emballage, se separat oversigt.

Dybde ↓  /  Tykkelse →

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Måletolerance: +/- 2 mm

prisliste terrazzo (inkl. momS)
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priSgruppe 2

BORDPLADER EKSKL. VASK

2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm
15-25 cm 2.834          2.991          3.148          3.936          4.408          4.723          5.037             
26-45 cm 3.283          3.466          3.648          4.560          5.107          5.472          5.837             
46-65 cm 3.728          3.936          4.143          5.178          5.800          6.214          6.628             
66-90 cm 4.744          5.008          5.271          6.589          7.380          7.907          8.434             
91-125 cm 6.141          6.483          6.824          8.530          9.553          10.236        10.918          
126-160 cm 7.529          7.947          8.365          10.457        11.712        12.548        13.385          

Vaske kr.
Vask Type A 3.165             
Vask Type B 4.119             
Vask Type C 4.739             
Specialvask Type A   (L: 0-59) 4.852             
Specialvask Type B   (L: 60-79) 5.802             
Specialvask Type C   (L: 80-99) 6.751             

Tillæg kr.
Godstykkelse > 8 cm 8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger 295
Vedligeholdelseskit 310
Reparationskit 545
Farveprøver, 12x12 cm 100                
Specialfarve + 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik 292
Ekstra afløbssæt køkken 396
Ekstra bundventil bad 396

HØJSTYRKEBETON (ekskl. moms)
PRISGRUPPE 2

Dybde ↓  /  Tykkelse →

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Fragtpriser og emballage, se separat oversigt.

prisliste højStyrkebeton (ekSkl. momS)

Contec Prefab A/S | Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg | Tlf. 86280290 | Email: prefab@contecgroup.dk | www.contec-prefab.com
Ver. 19.00.0012



priSgruppe 2

BORDPLADER EKSKL. VASK

2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm
15-25 cm 3.542          3.739          3.936          4.919          5.510          5.903          6.297             
26-45 cm 4.104          4.332          4.560          5.700          6.384          6.840          7.296             
46-65 cm 4.661          4.919          5.178          6.473          7.250          7.768          8.285             
66-90 cm 5.930          6.259          6.589          8.236          9.224          9.883          10.542          
91-125 cm 7.677          8.103          8.530          10.662        11.942        12.795        13.648          
126-160 cm 9.411          9.934          10.457        13.071        14.640        15.685        16.731          

Vaske kr.
Vask Type A 3.956             
Vask Type B 5.148             
Vask Type C 5.924             
Specialvask Type A   (L: 0-59) 6.065             
Specialvask Type B   (L: 60-79) 7.252             
Specialvask Type C   (L: 80-99) 8.439             

Tillæg kr.
Godstykkelse > 8 cm 8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger 369
Vedligeholdelseskit 388
Reparationskit 681
Farveprøver, 12x12 cm 125
Specialfarve + 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik 365
Ekstra afløbssæt køkken 495
Ekstra bundventil bad 495

HØJSTYRKEBETON (inkl. moms)
PRISGRUPPE 2

Dybde ↓  /  Tykkelse →

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

Fragtpriser og emballage, se separat oversigt.

prisliste højStyrkebeton (inkl. momS)
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priSgruppe 3

BORDPLADER EKSKL. VASK

2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm
15-25 cm 3.116          3.290          3.463          4.328          4.848          5.194          5.540             
26-45 cm 3.611          3.812          4.012          5.015          5.617          6.018          6.420             
46-65 cm 4.101          4.328          4.556          5.695          6.379          6.834          7.290             
66-90 cm 5.218          5.507          5.797          7.247          8.116          8.696          9.276             
91-125 cm 6.754          7.130          7.505          9.381          10.507        11.257        12.008          
126-160 cm 8.292          8.753          9.213          11.516        12.898        13.820        14.741          

Vaske kr.
Vask Type A 3.165             
Vask Type B 4.119             
Vask Type C 4.739             
Specialvask Type A   (L: 0-59) 4.852             
Specialvask Type B   (L: 60-79) 5.802             
Specialvask Type C   (L: 80-99) 6.751             

Tillæg kr.
Godstykkelse > 8 cm 8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger 295
Vedligeholdelseskit 310
Reparationskit 545
Farveprøver, 12x12 cm 100                
Specialfarve + 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik 292
Ekstra afløbssæt køkken 396
Ekstra bundventil bad 396

HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (ekskl. moms)
PRISGRUPPE 3

Dybde ↓  /  Tykkelse →

Fragtpriser og emballage, se separat oversigt.

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

prisliste højStyrkebetonterrazzo (ekSkl. momS)
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priSgruppe 3

BORDPLADER EKSKL. VASK

2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm
15-25 cm 3.896          4.112          4.328          5.410          6.060          6.493          6.925             
26-45 cm 4.514          4.765          5.015          6.269          7.022          7.523          8.025             
46-65 cm 5.126          5.410          5.695          7.119          7.973          8.543          9.112             
66-90 cm 6.522          6.884          7.247          9.058          10.145        10.870        11.594          
91-125 cm 8.443          8.912          9.381          11.726        13.134        14.072        15.010          
126-160 cm 10.365        10.941        11.516        14.396        16.123        17.275        18.426          

Vaske kr.
Vask Type A 3.956             
Vask Type B 5.148             
Vask Type C 5.924             
Specialvask Type A   (L: 0-59) 6.065             
Specialvask Type B   (L: 60-79) 7.252             
Specialvask Type C   (L: 80-99) 8.439             

Tillæg kr.
Godstykkelse > 8 cm 8 cm + 10 %
Tegningstillæg for digitale tegninger 369
Vedligeholdelseskit 388
Reparationskit 681
Farveprøver, 12x12 cm 125
Specialfarve + 15 %
Servicegebyr ved -AB fabrik 365
Ekstra afløbssæt køkken 495
Ekstra bundventil bad 495

HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (inkl. moms)
PRISGRUPPE 3

Dybde ↓  /  Tykkelse →

Fragtpriser og emballage, se separat oversigt.

Priser gælder alle standardfarver pr. løbende meter - inkl. standard kantprofil. Max. længde 450 cm uden samling. Ved længere plader kontaktes Contec Prefab A/S.
Måletolerance: +/- 2 mm

Priser på vaske er inkl. ét afløbssæt eller én bundventil pr. vask.

prisliste højStyrkebetonterrazzo (inkl. momS)
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Alle vaske er med afrundede kanter!

Type: A Type: A
Dim: 48 cm x 31 cm Dim: 44 cm x 31 cm
Dybde: 14,5 cm Dybde: 14 cm

*50 cm *50 cm

Type: A Type: A
Dim: 47 cm x 27 cm Dim: 47 cm x 28 cm
Dybde: 13 cm Dybde: 14 cm

*46 cm *33 cm

Type: A Type: A
Dim: Ø 38 cm Dim: Ø 32 cm
Dybde: 15,5 cm Dybde: 14 cm

*57 *51 cm

Type: A Type: B
Dim: 52 cm x 31,5 cm Dim: 41 cm x 31,5 cm
Dybde 14 cm Dybde 17,5 cm

*50 cm *50 cm

Type: A Type: A
Dim: 50 cm x 26 cm Dim: 50 cm x 31,5 cm
Dybde: 6 cm Dybde: 6 cm

*45 cm *50 cm

Type: A Type: B
Dim: 50 cm x 31,5 cm Dim: 70 cm x 31,5 cm
Dybde: 8,5 cm Dybde: 8,5 cm

*50 cm *50 cm

Type: C Type: C
Dim: 100 cm x 31,5 cm Dim: 100 cm x 31,5 cm
Dybde: 12 cm Dybde: 4 cm

*50 cm *50 cm

Type: C Type: B
Dim: 150 cm x 31,5 cm Dim: 51,5 cm x 40 cm
Dybde: 4 cm Dybde: 18 cm

*50 cm *59 cm

* Minimum bordpladedybde. Dybder mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien. 

Vaske placeres 9 cm fra bordplades forkant, hanehul placeres 5 cm fra indvendig bagkant af vask til midt hanehul.
Badeværelsesvaske laves uden overløb, men med bundventil med sivefunktion. Køkkenvaske laves med overløb.
Vaskes indvendige mål har en tolerance på + 1-2 mm.
Godstykkelse ved vask: 2-3 cm.

FORMSTØBTE VASKE - TERRAZZO, HØJSTYRKEBETON OG HØJSTYRKEBETONTERRAZZO

Vask 1 Vask 2

Vask 3 Vask 4

Vask 5 Vask 6

Vask 7 Vask 9

Vask 10 XS Vask 10 S

Vask 10 SD Vask 10 M

Vask 12 XL Bryggers

Vask 10 L Vask 12 L

formstøbte vaske

AllE VASKE Er MED AfrUnDEDE KAntEr.

terrazzo, højstyrKeBeton og højstyrKeBetonterrazzo

Contec Prefab A/S | Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg | Tlf. 86280290 | Email: prefab@contecgroup.dk | www.contec-prefab.com
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Alle vaske er med skarpe kanter!

Type: A Type: A
Dim: 40 cm x 32 cm Dim: 44 cm x 26 cm
Dybde: 9 cm Dybde: 5,5 cm

*50 *45

Type: A Type: A
Dim: 45,5 cm x 32,5 cm Dim: 54 cm x 34 cm
Dybde: 14 cm Dybde: 15 cm

*52 *53

Type: A Type: B
Dim: 60 cm x 23,5 cm Dim: 70 cm x 32 cm
Dybde: 5,5 cm Dybde: 6 cm

*43 *50

Type: B Type: C
Dim: 70 cm x 40 cm Dim: 100 cm x 36 cm
Dybde: 14 cm Dybde: 7,5 cm

*59 *55

Type: C Type: C
Dim: 121 cm x 38,5 cm Dim: 141 cm x 14,5 cm
Dybde: 5 cm Dybde: 8 cm

*58 *34

Type: A Type: B
Dim: 54 cm x 35 cm Dim: 70 cm x 40 cm
Dybde: 15 cm Dybde: 15,5 cm

*54 *59

Type: B Type: A
Dim: 74 x 52/52 cm Dim: 49 cm x 35 cm
Dybde: 11 cm Dybde: 8 cm

*55 *54

Type: A Type: A
Dim: 50,5 cm x 34 cm Dim: Ø 29 cm
Dybde: 17 cm Dybde: 16 cm.

*53 *48

* Minimum bordpladedybde. Dybder mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien. 

Vaske placeres 9 cm fra bordplades forkant, hanehul placeres 5 cm fra indvendig bagkant af vask til midt hanehul.
Badeværelsesvaske laves uden overløb, men med bundventil med sivefunktion. Køkkenvaske laves med overløb.
Vaskes indvendige mål har en tolerance på + 1-2 mm.
Godstykkelse ved vask: 2-3 cm.

Vask 62 Vask 63

Vask 60 Vask 61

Vask 64 Vask 65

Vask 56 Vask 57

Vask 58 Vask 59

Vask 54 Vask 55

FORMSTØBTE VASKE - HØJSTYRKEBETON

Vask 50 Vask 51

Vask 52 Vask 53

formstøbte vaske

AllE VASKE Er MED SKArPE KAntEr.

højstyrKeBeton

Contec Prefab A/S | Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg | Tlf. 86280290 | Email: prefab@contecgroup.dk | www.contec-prefab.com
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UDSKÆRINGER og KANTPROFILER (ekskl. moms)

Standard R 20 T R 20 TB R 15 TB R 15 T R 12 TB 45o, 1 cm Bagkant Støbt Bagkant
0 kr. 386 kr. 386 kr. 386 kr. 386 kr. 386 kr. 386 kr. 1.210 kr. 2.049 kr.

Minimum 6 cm kant ved udskæring. Kanter mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien. 

Standard R 20 T R 20 TB R 15 TB R 15 T R 12 TB 45o, 1 cm Bagkant Støbt Bagkant
0 386 386 386 386 386 386 1.210          2.049                       

Montering vask Type Q pr. stk. 863              

Underbygning vask - Klargøring Type P pr. stk. 2.489          

Planfræsning af vask/kog - Klargøring Type O pr. stk. 2.489          

Udskæring til vask (Rund/Oval) Type N pr. stk. 920              

Udskæring til kog/vask Type M pr. stk. 607              

Indvendig runding Type L pr. stk. 439              

Afrundninger ved forkant Type K 2 stk. 1.192          

Udskæring ved for-/bagkant Type J pr. stk. 878              

Vinkelplade med skæve mål Type I pr. stk. 596              

Hanehul Type H pr. stk. 130              

Udskæring i forkant Type G pr. stk. 920              

Udskæringer i forkant Type F 2 stk. 1.192          

Udskæring til bagkant Type E pr. stk. 439              

Kvartrund Type D pr. stk. 439              

Halvrund Type C pr. stk. 878              

Smigskæring Type B pr. stk. 439              

UDSKÆRINGER og KANTPROFILER (ekskl. moms)

Udskæring til forkant Type A pr. stk. 596              

prisliste
udSkæringer

kantprofiler

Pris pr. løbende meter.

udSkæringer og kantprofiler (ekSkl. momS)
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30

25

UDSKÆRINGER og KANTPROFILER (ekskl. moms)

Standard R 20 T R 20 TB R 15 TB R 15 T R 12 TB 45o, 1 cm Bagkant Støbt Bagkant
0 kr. 386 kr. 386 kr. 386 kr. 386 kr. 386 kr. 386 kr. 1.210 kr. 2.049 kr.

UDSKÆRINGER og KANTPROFILER (inkl. moms)

Standard R 20 T R 20 TB R 15 TB R 15 T R 12 TB 45o, 1 cm Bagkant Støbt Bagkant
0 kr. 483 kr. 483 kr. 483 kr. 483 kr. 483 kr. 483 kr. 1.513 kr. 2.561 kr.

Minimum 6 cm kant ved udskæring. Kanter mindre end anbefalede minimum dækkes ikke af garantien. 

Standard R 20 T R 20 TB R 15 TB R 15 T R 12 TB 45o, 1 cm Bagkant Støbt Bagkant
0 483             483  483             483             483             483             1.513          2.561                       

1.079          

pr. stk. 3.111          

Type O pr. stk. 3.111          

Type P

pr. stk.Montering vask Type Q

Underbygning vask - Klargøring

1.150          

Planfræsning af vask/kog - Klargøring

Type M pr. stk. 759              

Type N pr. stk.Udskæring til vask (Rund/Oval)

549              

Udskæring til kog/vask

Type K 2 stk. 1.490          

Type L pr. stk.Indvendig runding

1.098          

Afrundninger ved forkant

Type I pr. stk. 745              

Type J pr. stk.Udskæring ved for-/bagkant

163              

Vinkelplade med skæve mål

Type G pr. stk. 1.150          

Type H pr. stk.Hanehul

1.490          

Udskæring i forkant

Type E pr. stk. 549              

Type F 2 stk.Udskæringer i forkant

549              

Udskæring til bagkant

Type C pr. stk. 1.098          

Type D pr. stk.Kvartrund

549              

Halvrund

Type B pr. stk.Smigskæring

UDSKÆRINGER og KANTPROFILER (inkl. moms)

Udskæring til forkant Type A pr. stk. 745              

Pris pr. løbende meter.

prisliste
udSkæringer

udSkæringer og kantprofiler (inkl. momS)

kantprofiler

Contec Prefab A/S | Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg | Tlf. 86280290 | Email: prefab@contecgroup.dk | www.contec-prefab.com
Ver. 19.00.0019



M
in

. 2
0 

m
m

Ba
gk

an
t

Fo
rk

an
t

50
 m

m

60
 m

m

Bo
rd

pl
ad

er
 - S

ta
nd

ar
dm

ål
 (M

on
te

re
t v

as
k)

M
in

. 5
0 

m
m

Afl
øb

: 
Ø

40
 m

m
H

an
eh

ul
: 

Ø
35

 m
m

N
B:

  
M

on
te

rin
gs

m
et

od
e 

sk
al

 o
pl

ys
es

 v
ed

 b
es

�l
lin

g 
og

 m
on

ta
ge

m
ål

/-
ve

jle
dn

in
g 

sk
al

 fr
em

se
nd

es
 

M
ål

 m
in

dr
e 

en
d 

de
 a

nb
ef

al
ed

e 
væ

rd
ie

r d
æ

kk
es

 ik
ke

 a
f g

ar
an

�e
n

N
B:

 V
ed

 u
nd

er
by

gn
in

g 
sk

al
 h

ul
 la

ve
s 

2 
m

m
 m

in
dr

e 
en

d 
va

sk
 p

å 
al

le
 s

id
er

!

standardmÅl monteret vaSk (udSkæring)
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Ekskl. moms.
Længde Sjælland Fyn                         Jylland Tillæg

Postnr. Postnr. Postnr. Postnr. Postnr. Postnr. Emballage
cm 1000 - 4900 5000 - 5900 6000-7400 7500-8900 9000-9400 9500-9900

65                     990                   715                   605                   550                   605                   660                   212                   

85                     1.097                793                   671                   610                   671                   732                   237                   
105                   1.205                870                   736                   669                   736                   803                   263                   
125                   1.312                948                   802                   729                   802                   875                   289                   
145                   1.578                1.025                868                   789                   868                   947                   314                   
165                   1.697                1.103                1.018                848                   933                   1.018                340                   
185                   1.816                1.181                1.090                908                   999                   1.090                366                   
205                   1.936                1.355                1.161                968                   1.065                1.161                391                   
225                   2.261                1.439                1.233                1.028                1.130                1.233                417                   
245                   2.392                1.522                1.413                1.087                1.196                1.305                443                   
265                   2.523                1.606                1.491                1.147                1.262                1.376                468                   
285                   3.016                1.810                1.569                1.207                1.327                1.448                494                   
305                   3.166                1.899                1.773                1.266                1.393                1.520                520                   
325                   3.315                1.989                1.856                1.326                1.459                1.591                545                   

350                   3.400                2.040                1.904                1.360                1.496                1.632                577                   
Ikke landfaste øer - venligst indhent tilbud.

Inkl. moms.
Længde Sjælland Fyn                         Jylland Tillæg

Postnr. Postnr. Postnr. Postnr. Postnr. Postnr. Emballage
cm 1000 - 4900 5000 - 5900 6000-7400 7500-8900 9000-9400 9500-9900

65                     1.238                894                   756                   688                   756                   825                   265                   
85                     1.372                991                   838                   762                   838                   915                   297                   

105                   1.506                1.088                920                   837                   920                   1.004                329                   
125                   1.640                1.185                1.002                911                   1.002                1.094                361                   
145                   1.972                1.282                1.085                986                   1.085                1.183                393                   
165                   2.121                1.379                1.273                1.061                1.167                1.273                425                   
185                   2.270                1.476                1.362                1.135                1.249                1.362                457                   
205                   2.420                1.694                1.452                1.210                1.331                1.452                489                   
225                   2.826                1.798                1.541                1.284                1.413                1.541                521                   
245                   2.990                1.903                1.767                1.359                1.495                1.631                553                   
265                   3.154                2.007                1.864                1.434                1.577                1.720                585                   
285                   3.771                2.262                1.961                1.508                1.659                1.810                617                   
305                   3.957                2.374                2.216                1.583                1.741                1.899                649                   
325                   4.144                2.486                2.320                1.657                1.823                1.989                681                   
350                   4.250                2.550                2.380                1.700                1.870                2.040                722                   

Ikke landfaste øer - venligst indhent tilbud.

NB: Reklamation af transportskader skal ske inden 2 dage fra modtagelse.

FRAGTPRISER OG EMBALLAGE
prisliste fragt og emballage
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Længde: 45 cm Længde: 59 cm
Bredde: 44,5 cm Bredde: 46,5 cm
Højde: 11 cm Højde: 17 cm

Længde: 75 cm Længde: 59 cm
Bredde: 44,5 cm Bredde: 47,5 cm
Højde: 8 cm Højde: 17 cm

Længde: 75 cm Længde: 97,5 cm
Bredde: 52,5 cm Bredde: 49 cm (Skråt: 69 cm)

Højde: 17,5 cm Højde: 13 cm

Standard fritstående vaske kr.
Fritstående vaske kr.
FB50 3.840        
FB53 4.049        
FB55 5.150        
FB60 4.270        
FB61 4.600        
FB62 5.150        

Alle standard vaske kan laves som fritstående vaske - spørg på pris.

FRITSTÅENDE VASKE I HØJSTYRKEBETON (ekskl. moms)

Vask FB50 Fritstående vask Vask FB53 Fritstående vask

Vask FB55 Fritstående vask Vask FB60 Fritstående vask

Vask FB61 Fritstående vask Vask FB62 Fritstående vask

2,5 cm

10 cm

2,5 cm

2,5 cm

fritstÅende vaske højStyrkebeton (ekSkl. momS)

Copyright © Birgitta Wolfgang Bjørnvad
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Længde: 44 cm Længde: 55 cm
Bredde: 45 cm Bredde: 38,5 cm
Højde: 19,5 cm Højde: 8 cm

Længde: 55 cm Længde: 55 cm
Bredde: 44 cm Bredde: 44 cm
Højde: 8 cm Højde: 10,5 cm

Længde: 75 cm Længde: 105 cm
Bredde: 44 cm Bredde: 44 cm
Højde: 10,5 cm Højde: 14 cm

Fritstående vaske kr. Kr.
4.608        
4.780        
5.044        
5.145        
5.916        
6.180        

Alle standard vaske kan laves som fritstående vaske - spørg på pris.

FRITSTÅENDE VASKE I HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (ekskl. moms)

Vask FT9 Vask FT10XS Fritstående vask

Vask FT10S Vask FT10SD Fritstående vask

FT10L

Vask FT10M Vask FT10L Fritstående vask

FT9
FT10XS
FT10S 
FT10SD
FT10M

Fritstående vask

Fritstående vask

Fritstående vask

2,5 cm

10 cm

2,5 cm

2,5 cm

fritstÅende vaske højStyrkebetonterrazzo (ekSkl. momS)

Copyright © &SHUFL
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kundeinformation
vigtigt!
-  
-  
-  
-  
-

Vi gør opmærksom på, at terrazzo- og betonplader er naturprodukter, der er håndlavede, støbt og skåret efter 
mål. Der kan derfor forekomme mindre farveforskelle i forhold til farveprøven og/eller anderledes farvede 
sten i pladen, som ikke berettiger til reklamation. tolerance på længde, bredde og bordpladetykkelse er +/- 2 
mm. På bordplader af beton og terrazzo kan der forekomme mindre revner omkring vask og udskæringer til 
f.eks. kogeplade. Disse revner har ingen betydning for pladens brug og holdbarhed. De små revner opstår, når 
betonen svinder under hærdning og kan ikke undgås. De er derfor ikke reklamationsberettigede. 

kontrollér, at emballagen er intakt og at bordpladen ikke har ridser, mærker efter slag eller er knækket
er der fejl eller mangler, skal reklamation foretages inden for 2 dage fra modtagelse, og før montage 
det frarådes, at lade bordplader stå i emballagen i mere end 2 dage fra modtagelse
monterede bordplader betragtes som værende godkendt 
Synlige fejl og mangler vil blive betragtet som montageskader, hvis pladen er monteret, og vil ikke være 
dækket af produktgarantien

modtagelSe
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Bordplade - set oppefra Bordplade - set forfra

Max. 80 cm Udskæringer SKAL 
understø�es

Bordplade - set oppefra

Bordplade - set forfra

understøtning understøtning understøtning understøtning

Max. 20 cm 
udhæng

Tolerance  +/- 0,0 mm

Max. 80 cm Udskæringer SKAL 
understø�es

Bordplade - set oppefra

Bordplade - set forfra

understøtning understøtning understøtning understøtning

Max. 20 cm 
udhæng

Tolerance  +/- 0,0 mm

kundeinformation
vigtigt!
-  denne bordplade er kostbar og tåler ikke at blive trådt på, bøjet eller smidt/stødt
-  bordplader indbæres altid i emballagen
-  altid oprejst transport på den lange led efter udpakning, aldrig liggende 
-  der må aldrig løftes i udskæringer, gennemboringer eller huller
-  altid plan understøtning af bordplade ved montage

for bordplader over 1,5 meter anbefales løft af to personer. for plader over 2,5 meter anbefales løft af tre 
personer.

Kontrollér, at alle anlægsflader er i vatter, faste og plane, og at underlaget ikke kan bøjes. Ved udskæringer, 
samlinger og andre udsatte steder SKAl der stabiliseres med understøtning. Bordplader skal desuden 
understøttes ved alle korpussamlinger/-hjørner. Bordplader skal understøttes med en afstand på maksimalt 80 
cm og udhæng må maksimalt være 20 cm. 
Ved montage sættes bordpladen lodret på langkanten, hvorefter den føres til vandret position og skubbes på 
plads. Kontrollér, at pladen ligger stabilt og har kontakt med AllE understøtningspunkter. Hvis ikke, klodses 
pladen op med tynd masonit eller tilsvarende. 
Samlinger stødes sammen og fuges med syrefri silikone.

håndtering og montage
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vigtigt!
der må aldrig benyttes rengøringsmidler med kemikalier eller syre, herunder kalkfjerner og eddike, da det 
vil ætse bordpladen. vær desuden opmærksom på, at tandpasta indeholder stoffer, der kan afgive mærker 
på betonbordplader og -vaske, og det skal derfor vaskes af med det samme. 

for at beskytte overfladen under transport, er bordplader behandlet med Contec Plejesæbe (flydende 
natursæbe til højstyrkebeton og terrazzo), som efter montage vaskes af med lunkent vand. Umiddelbart 
herefter skal bordpladen mættes med Contec Plejesæbe i blandingsforholdet 1 del sæbe til 1 del vand. 
Blandingen indarbejdes grundigt med en svamp, hvorefter bordpladen skal tørre helt op, inden behandlingen 
gentages ca. 3 gange - eller til den er mættet.

Patina og eventuelle ridser vil med tiden forekomme ved almindelig daglig brug, og vil være mere eller mindre 
synlige alt efter valg af overflade, og om bordpladen har fået regelmæssig overfladebehandling. 

Terrazzo:
for at rengøre og beskytte terrazzobordpladen bedst muligt anbefales det at benytte Contec Plejesæbe til 
almindelig rengøring i blandingsforholdet 1:5. til hovedrengøring eller efter behov behandles overfladen med 
Contec Plejesæbe i forholdet 1:1. Bordpladen fugtes og sæbe poleres ind i overfladen.
Eventuelle kalkaflejringer fjernes ved slibning. til slibning anbefales slibepapir korn 400 eller slibesvamp, som 
kan købes hos din forhandler eller bestilles direkte hos Contec Prefab. 
Daglig aftørring foretages med en opvredet klud.

Beton:
for at rengøre og beskytte betonbordpladen bedst muligt anbefales det at benytte Contec Plejesæbe til 
almindelig rengøring i blandingsforholdet 1:5. til hovedrengøring eller efter behov behandles overfladen med 
Contec Plejesæbe i forholdet 1:1. Bordpladen fugtes og sæbe poleres ind i overfladen.
Daglig aftørring foretages med en opvredet klud.

Med alle bordpladeordrer følger et vedligeholdelseskit til almindelig vedligeholdelse af bordplader. Opstår der 
en skade på din terrazzo- eller betonbordplade, kan der fremsendes et reparationskit, afhængig af skadens 
omfang. Kontakt din forhandler eller Contec Prefab A/S.

Har du behov for yderligere information, kontakt venligst din forhandler, eller besøg hjemmesiden: 
www.contec-prefab.com

kundeinformation vedligeholdelSe
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A1

B1 B2

C

D

E

A2

opmÅlings- og tegnevejledning Bordplader

for at opnå det bedste resultat med din nye bordplade i beton eller terrazzo, er det vigtigt, at vi får alle 
de mål og informationer, vi skal bruge. Ellers kan det resultere i uheldige overraskelser, når bordpladen skal 
monteres. Især i gamle huse eller hvis bordpladen skal monteres mellem to vægge, kan der være skævheder 
på få millimeter, som øjet ikke umiddelbart ser, men som i værste fald kan gøre, at bordpladen ikke kan være 
der.

Ved skæve bordplademål og i ældre byggeri anbefaler vi, at der laves en skabelon i tykt karton, pap eller 
træ, som laves ved at skære skabelonen ud præcis der, hvor bordpladen skal ligge. Vi kan derefter bygge 
støbeformen og skære bordpladen præcist efter skabelonen.

- Vælg farve

- Vælg bordpladetykkelse (standard er 30 mm eller 40 mm)

- Vælg kantprofil

- Vælg vasktype (form)

- Oplys, om vasken er støbt, eller om der skal laves udskæring. Hvis der skal laves udskæring, oplyses om 
vasken skal underlimes eller planlimes, og om vi skal montere vasken eller ej. 

Målene ønskes oplyst på en tegning. Se på illustrationen nedenfor, hvilke mål vi skal bruge:

- Længde (kontrollér, om A1 og A2 har samme mål)

- Bredde (kontrollér, om B1 og B2 har samme mål)

- Afstand fra venstre kant til midt vask (C)

Vi følger nogle standarder, som sikrer, at der er plads til både skabenes bagbeklædning, vask, armatur og 
tilslutning:
 
- Som standard placeres hanehullet centreret for vask. Angiv udførligt med mål på tegning, hvis denne placering 
ønskes ændret.

- Som standard placeres en støbt vask 9 cm fra forkant og en monteret vask 6 cm (D). Angiv udførligt med mål 
på tegning, hvis denne placering ønskes ændret.

- Som standard placeres hanehullets center 5 cm fra vaskens bagkant (E). Angiv udførligt med mål på tegning, 
hvis denne placering ønskes ændret.
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Placering fra venstre kant af bordplade til midt kog:

leveringsadresse:

Navn:

Farvenr.: Materiale:

Kanter:

Terrazzo Højstyrkebetonterrazzo

KøKKen

Højstyrkebeton

forkant profil nr.: Støbt bagkant Pålimet bagkant

Bad

formstøbt 
vask:

vask:

kogeplade:

Planlimning Fabrikat/type:

Fabrikat/type:Planlimning

Underbygning Contec bestiller vask (Blanco):

Udskæringsmål:Ilægning

Vaskmontage:

Udskæring

o : forkantsprofil ii : Samling ∆ : bagkant

Ilægning

Placering fra venstre kant af bordplade til midt vask:

Placering fra venstre kant af bordplade til midt vask:

Udskæring

Vasketype nr.:

Hanehul:

Hanehul:

Mailes til: prefab@contecgroup.dk

Gade, Husnr.:

Pladetykkelse:

Ordrebehandler:

Postnr., By:

Skabelon fremsendes:

Kunde rekv.nr.:

Leveringsdato:

Må plade stilles ved kunde?: Nej

Ja

Ja

Bredde:

Ja

Ja

Ja

Nej

Dybde:

Nej

Nej

30mm 40mm Andet: mm

mm

mm mm

mm

mm

Kontaktperson:

forhandler: ord.nr.:

Nej

Nej

bestillingsseddel Bordplader
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andre produkter
standardvarer - bænke - fliser - runde bordplader - tillægsprodukter



Godstykkelse Antal kr.
1,5 cm pr. stk. 882               
1,5 cm pr. stk. 928               
1,5 cm pr. stk. 1.331            
1,5 cm pr. stk. 1.486            

Rund bordplade* Ø 50 cm 2 cm pr. stk. 3.429            
Rund bordplade* Ø 80 cm 2 cm pr. stk. 5.624            
Rund bordplade* Ø 110 cm 2 cm pr. stk. 7.519            
Rund bordplade* Ø 180 cm 2 cm pr. stk. 12.660         

2 cm pr. stk. 8.530            

2 cm pr. stk. 6.296            

2 cm pr. stk. 8.530            

2 cm pr. stk. 6.296            

2 cm pr. stk. 941               
2 cm pr. stk. 1.086            
2 cm pr. stk. 1.732            

2 cm pr. stk. 979               
2 cm pr. stk. 1.056            
2 cm pr. stk. 1.206            

* Bordstel - forhør dig venligst om pris.
** Læderremme fås i farverne sort, brun og beige.

Alle priser er inkl. emballage.
Fragt - forhør dig venligst om pris.

STANDARDVARER I HØJSTYRKEBETON (ekskl. moms)

Sidebord til skrivebord*

Bord incl. ben
Bord incl. ben

150 x 25 x 2 cm
100 x 25 x 2 cm
50 x 25 x 2 cm

Hylde incl. læderremme**
Hylde incl. læderremme**

Hylde incl. læderremme**

37 x 37 x 20 cm
37 x 37 x 37 cm

100 x 200 cm

100 x 100 cm

Skrivebordsplade* 180 x 90 cm

Bord incl. ben

180 x 50 cm

Ø 50 cm
Ø 80 cm

DimensionSTANDARDVARER

Dobbelt kube
Dobbelt kube

Kube
Kube

Spisebordsplade*

Sofabordsplade*

Ø 38 cm

74 x 37 x 20 cm
74 x 37 x 37 cm

standardvarer højStyrkebeton (ekSkl. momS)
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Godstykkelse Antal kr.
Rund bordplade* Ø 50 cm 2 cm pr. stk. 3.772            
Rund bordplade* Ø 80 cm 2 cm pr. stk. 6.186            
Rund bordplade* Ø 110 cm 2 cm pr. stk. 8.271            
Rund bordplade* Ø 180 cm 2 cm pr. stk. 13.926         

2,0 cm pr. stk. 9.383            

2,0 cm pr. stk. 6.926            

2,0 cm pr. stk. 9.383            

2,0 cm pr. stk. 6.926            

2,0 cm pr. stk. 1.035            
2,0 cm pr. stk. 1.195            
2,0 cm pr. stk. 1.905            

2,0 cm pr. stk. 1.077            
2,0 cm pr. stk. 1.162            
2,0 cm pr. stk. 1.326            

* Bordstel - forhør dig venligst om pris.
** Læderremme fås i farverne sort, brun og beige.

Alle priser er inkl. emballage.
Fragt - forhør dig venligst om pris.

Hylde incl. læderremme** 150 x 25 x 2 cm

Skrivebordsplade* 180 x 90 cm

Sidebord til skrivebord* 180 x 50 cm

Bord incl. ben Ø 38 cm

Hylde incl. læderremme** 100 x 25 x 2 cm

Bord incl. ben Ø 50 cm
Bord incl. ben Ø 80 cm

Hylde incl. læderremme** 50 x 25 x 2 cm

Sofabordsplade* 100 x 100 cm

STANDARDVARER I HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (ekskl. moms)

STANDARDVARER Dimension

Spisebordsplade* 100 x 200 cm

standardvarer højStyrkebetonterrazzo (ekSkl. momS)

Contec Prefab A/S | Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg | Tlf. 86280290 | Email: prefab@contecgroup.dk | www.contec-prefab.com
Ver. 19.00.0035



bænke

* Bænke sælges uden pude

(ekSkl. momS)

HØJSTYRKEBETON
LÆNGDE (cm) BREDDE (cm) HØJDE (cm) kr.
150 60 40 12.052          
200 60 40 13.100          
250 60 40 14.148          
300 60 40 15.196          
350 60 40 16.244          
400 60 40 17.292          
Ønskes andre dimensioner eller pude, indhentes tilbud.

TERRAZZO / HØJSTYRKEBETONTERRAZZO
LÆNGDE (cm) BREDDE (cm) HØJDE (cm) kr.
150 60 40 14.462          
200 60 40 15.720          
250 60 40 16.978          
300 60 40 18.235          
350 60 40 19.493          
400 60 40 20.750          
Ønskes andre dimensioner eller pude, indhentes tilbud.

Alle priser er inkl. emballage.
Fragt - forhør dig venligst om pris.

BÆNKE (ekskl. moms)
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fliser (ekSkl. momS)

TYPE VÆGFLISER - 1,5 cm GULVFLISER - 2 cm KØREFLISER - 5 cm
60 x 30 cm 858             1.026          1.333          
50 x 50 cm 873             939             1.220          
60 x 60 cm 840             903             1.174          
100 x 50 cm 808             868             1.129          
100 x 100 cm 969             1.042          1.355          
120 x 60 cm 888             955             1.242          
Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

HØJSTYRKEBETONTERRAZZO (PR. M2)
LÆNGDE (mm) VÆGFLISER - 1,5 cm GULVFLISER - 2 cm KØREFLISER - 5 cm
60 x 30 cm 1.030          1.231          1.600          
50 x 50 cm 1.048          1.126          1.464          
60 x 60 cm 1.007          1.083          1.408          
100 x 50 cm 969             1.042          1.355          
100 x 100 cm 1.163          1.250          1.626          
120 x 60 cm 1.066          1.146          1.490          
Ønskes andre dimensioner eller pude, indhentes tilbud.

Garantien gælder kun hvis fliseklæb købes hos Contec Prefab A/S. 
Fragt - forhør dig venligst om pris.

FLISER (ekskl. moms)

HØJSTYRKEBETON (PR. M2)
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EKSKL. MOMS
Terrazzo Højstyrkebeton Højstyrkebetonterrazzo Emballage

Ø 40-59 cm 3.642             4.286             4.715             259                 
Ø 60-79 cm 4.583             5.393             5.932             291                 
Ø 80-99 cm 5.975             7.030             7.734             322                 
Ø 100-119 cm 7.989             9.400             10.340           354                 
Ø 120-139 cm 8.918             10.492           11.542           385                 
Ø 140-159 cm 10.436           12.278           13.506           417                 
Ø 160-179 cm 11.342           13.345           14.679           448                 
Ø 180-200 cm 13.451           15.826           17.409           479                 
Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

INKL. MOMS
Terrazzo Højstyrkebeton Højstyrkebetonterrazzo Emballage

Ø 40-59 cm 4.553 5.358 5.893 324
Ø 60-79 cm 5.729 6.741 7.415 364
Ø 80-99 cm 7.469 8.788 9.667 403
Ø 100-119 cm 9.986 11.750 12.924 442
Ø 120-139 cm 11.147 13.115 14.427 481
Ø 140-159 cm 13.045 15.348 16.883 521
Ø 160-179 cm 14.177 16.681 18.349 560
Ø 180-200 cm 16.814 19.782 21.761 599
Ønskes andre dimensioner, indhentes tilbud.

TILLÆG
Godstykkelse > 8 cm 8 cm + 10%

Fragt - forhør dig venligst om pris.

RUNDE BORDPLADER

runde bordplader
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VÆSKER (CONTEC FORMULA) Mængde kr.
Contec Plejesæbe 0,55 ltr. 49
Contec Plejesæbe 1 ltr. 73
Contec Plejesæbe 5 ltr. 219
F2 - Akrylforsegling 0,55 ltr. 106
F2 - Akrylforsegling 1 ltr. 184
F2 - Akrylforsegling 5 ltr. 814
F2 - Akrylforsegling 25 ltr. 1837
F3 - Nanoforsegling 0,55 ltr. 48
F3 - Nanoforsegling 1 ltr. 88
F3 - Nanoforsegling 5 ltr. 422
F3 - Nanoforsegling 25 ltr. 1920
F4 - Nano-/akrylforsegling 0,55 ltr. 56
F4 - Nano-/akrylforsegling 1 ltr. 91
F4 - Nano-/akrylforsegling 5 ltr. 437
F4 - Nano-/akrylforsegling 25 ltr. 1987

DIAMANT SLIBEKLODSER Korn Antal kr.
Diamant slibeklods 60 Grøn pr. stk. 490
Diamant slibeklods 100 Sort pr. stk. 490
Diamant slibeklods 400 Gul pr. stk. 490

ANDET Mængde kr.
Farveprøve, 12x12 cm pr. stk. 100
Forhandlerbrochure (med eget logo), ved køb af minimum 100 stk. pr. stk. 35
Fliseklæb Sæk á 25 kg 350
Reparationskit pr. sæt 545
Vedligeholdelseskit pr. sæt 310
Tilslag, ved køb af minimum 100 ltr. 1 ltr. 18

TILLÆGSPRODUKTER - CONTEC FORMULA (ekskl. moms)
tillægsprodukter (ekSkl. momS)
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salgs- og 
leveringsbetingelser
afbestilling - betaling - levering - fejl og m

angler - reklam
ationsret - returnering - forbeHold



følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Contec prefab medmindre andet 
er skriftligt aftalt mellem køber og Contec prefab.  
 
AfBEStIllIng / AnnUllErIng Af OrDrE:
Ved afbestilling af en vare eller ændring af ordre kontaktes Contec Prefab via mail (prefab@contecgroup.
dk) senest kl. 12 dagen efter modtagelse af ordrebekræftelse. Hvis afbestillingen af en vare/ordre sker efter, 
produktionen er udført eller varen er sendt fra leverandøren, indenrigs såvel som udenrigs, er nedenstående 
betingelser omkring “returnering/Ombytning” gældende.
 
BEtAlIng: 
Contec Prefab sender en faktura med 8 dages netto betaling, hvis andet ikke er aftalt. Betaling via bankoverførsel 
kan foretages efter aftale.
Hvis en ordre er på over 20.000 kr. ekskl. moms, skal beløbet over de 20.000 kr. forudbetales. Dette for at 
dække omkostninger på forme mm.
 
PrISEr: 
Der er givet et tilbud på varen eller opgaven, som vil være den gældende pris, -AB fabrik. fragtprisen afgøres af, 
hvilke varer du bestiller, da prisen udløses af varens vægt-/størrelseskategori. fragtprisen får du oplyst, inden 
du godkender din bestilling.
 
EjEnDOMSrEt OVEr lEVErEDE PrODUKtEr: 
Alle varer forbliver Contec Prefabs ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.  
 
Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal varen opbevares og sikres forsvarligt. Varen skal opbevares 
separat, således, at det er muligt at identificere varerne som Contec Prefabs ejendom. Identifikationsmærker, 
tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen skal erstattes fuldt 
og helt af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde varen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den 
fulde værdi. Kunden må ikke disponere over leverancen på en måde, der kan forringe Contec Prefabs sikkerhed 
i varen, herunder pantsætning, sikkerhedsstillelse, udlægsforretning m.m.  
 
lEVErIng:
Contec Prefab leverer varer i hele Danmark. levering uden for Danmark kan kun ske efter aftale.  
 
Ved modtagelse af varen overgår risikoen til kunden. DEt Er MEgEt VIgtIgt at tjekke, om varen er intakt og 
ikke er beskadiget ved modtagelsen fra fragtmanden. Ved kvittering for modtagelsen betyder det, at varen er 
i orden. Hvis transportskade konstateres, skal kunden ikke tage i mod varen, men derimod sende varen retur 
med fragtmanden. Hvis varen bliver sendt retur med fragtmanden, skal kunden samme dag reklamere og gøre 
opmærksom på, at varen er beskadiget.
 
”SKjUltE” trAnSPOrtSKADEr:
Hvis en forsendelse indeholder en skjult transportskade, som ikke umiddelbart var synlig ved modtagelsen, 
skal der omgående og senest 2 dage efter modtagelsen reklameres SKrIftlIgt til prefab@contecgroup.dk 
samt til en evt. forhandler.

Hvis varen er bortkommet under transport, hæftes der naturligvis ikke. når vi bliver bekendt med situationen, 
fremsender vi hurtigst muligt en ny.

lEVErIngStID: 
leveringstiden står på det udleverede tilbud fra Contec Prefab. Den normale leveringstid for de fleste varer er 
5-7 uger, men der kan forekomme perioder med længere leveringstid.

Ved restordre eller længere leveringstid forsøger vi at orientere pr. mail om leveringstiden.

salgs- og leveringsbetingelser
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 Contec Prefab kan ikke gøres ansvarlig for: 
• forsinkelse af leverancer, og deraf følgende forsinkelse i et byggeri (Håndværkerudgifter for ventetid  
 honoreres ikke) 
• transportskader 
 
fEjl Og MAnglEr: 
Det er købers pligt at tjekke vareleveringen og undersøge varen ved modtagelsen og sikre, at den er i 
overensstemmelse med bestillingen. 
Ved betaling af ordrer af en betydelig værdi, bør kunden udskrive eller gemme Contec Prefabs skriftlige 
modtagelsesprocedure, hvoraf det nøje fremgår, hvilke ting man som kunde skal være opmærksom på ved 
modtagelse af varen.
Ved bordplader er modtagelsesproceduren sendt sammen med varen og skal læses straks ved modtagelsen.
 
Skulle der mod forventning være fejl og mangler i leveringen fra Contec Prefab, skal disse påberåbes STRAKS 
(samme dag). Det sker ved at rette skriftlig henvendelse til Contec Prefab pr. mail: prefab@contecgroup.dk 
eller på tlf.  86280290.
 
rEKlAMAtIOnSrEt:
Produkter købt hos Contec Prefab er naturligvis underlagt den danske købelov og forbrugeraftalelov. 
Det vil sige, at går din vare i stykker inden for de første 2 år pga. et skjult problem, der ikke var synligt ved købet, 
så er varen dækket af reklamationsretten. gem derfor altid din faktura, hvis der skulle opstå problemer med 
din vare.
 
Der ydes derimod ingen garanti på brud, revner, skader, slitage og lignende forårsaget af forkert brug, 
manglende vedligeholdelse eller forkert/dårlig montering. 
Ved konstatering af en evt. fejl eller mangel ved en vare skal reklamationen senest være Contec Prefab i 
hænde inden for 2 måneder efter, at skaden er observeret første gang – ved senere anmeldelse bortfalder 
reklamationsretten. 

reklamationer modtages kun ved skriftlig henvendelse til e-mailadressen: prefab@contecgroup.dk 
Du skal sammen med din skriftlige reklamation vedhæfte minimum 3 digitale billeder af produktet, som på god 
og tydelig vis visualiserer problemet. Der skal bl.a. tages billeder lidt på afstand og tæt på skaden.
Hvis en vare er defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal reklamationen ske direkte til følgende tlf. 
86280290.  

I tilfælde af reklamation skal kunden afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen samt 
levering og montering af den nye eller reparerede vare. Ligeledes skal kunden selv dække følgeomkostninger i 
forbindelse med reklamationen, som f.eks. monterede vaske.

HVIS DEr Er fEjl På PrODUKtEt:
Hvis der konstateres fejl på varen under udførsel af arbejdet (monteringen), skal arbejdet standses med det 
samme! Contec Prefab kontaktes: prefab@contecgroup.dk eller tlf. 86280290.
 
Enhver fortsættelse af arbejdet og brug af varen betragtes som accept af varen og er derfor ikke 
reklamationsberettiget. 
En evt. nedrivning af den allerede opsatte defekte vare må ikke påbegyndes uden accept fra Contec Prefab 
eller dennes leverandør.
Contec Prefab påberåber sig ret til, så hurtigt som muligt, at besigtige skaden, før en afgørelse træffes. 
 
Køber er ikke berettiget til at afgøre, hvilket håndværksfirma Contec Prefab evt. benytter sig af i særlige tilfælde, 
hvor Contec Prefab afholder udgifterne ved udskiftning af varer i en given reklamationssag. 
Contec Prefab forbeholder sig ret til at indhente op til 3 tilbud og deraf vælge det billigste.
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Hvis Contec Prefab tilbyder reparation eller ombytter en vare pga. fejl eller mangler, er køber ikke berettiget til 
at annullere handlen eller kræve afslag i prisen som følge af manglen.
 
rEtUrnErIng/OMBytnIng: 
Ved fortrydelse af et køb, SKAl varen returneres inden 14 dage efter modtagelsen. Dette forudsætter, at varen 
tilbageleveres i samme stand og mængde, som ved modtagelsen. Originalemballagen skal desuden returneres 
i en stand, der gør et videresalg muligt. Kunden har selv ansvaret for, at varen kommer frem i hel stand. Der 
pålægges et returfradrag på 80 % af varens værdi, da varen er specialfremstillet efter kundens ønsker og derfor 
ikke er egnet til videresalg.

Varer tages ikke retur efter 14 dage uden forudgående aftale.

Ved særaftaler om returnering efter 14 dage pålægges altid returfradrag på 90 % af varens værdi. Varen SKAl 
ALTID returneres i original emballage. OBS: Contec Prefab tager ikke varer retur i uoriginal emballage, eller 
hvor der er skrevet eller klistret direkte på emballagen, idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger 
om produktets anvendelse såvel som mål/værdier, der er nødvendig information for vores kunder. Varer, som 
ikke er på lager, betragtes alle som skaffevarer. Vi tilbagebetaler købers tilgodehavende, hvis returneringen 
opfylder betingelserne, og varen kan godkendes til videresalg.

rEtUrVArEr:
Ved forudgående aftale overføres penge for returnerede varer direkte til købers konto. fragtudgifter i 
forbindelse med det oprindelig køb, returnering eller reparationer bliver ikke refunderet.
 
SåDAn rEtUrnErEr DU En VArE:
Ved returnering af en vare skal Contec Prefab kontaktes pr. mail: prefab@contecgroup.dk. Kunden får her 
oplyst, hvordan returneringen skal foregå. Husk, at varen altid skal returneres i original emballage, og køber 
hæfter selv for forsendelsen.  

fOrBEHOlD:
Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure, herunder krig, andre uroligheder, naturkatastrofer, 
strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af leverandørers produktion, 
svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller 
begrænser Contec Prefabs muligheder for at levere varen. Contec Prefab er i tilfælde af force majeure uden 
ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering.

På bordplader af beton og terrazzo kan der forekomme mindre revner omkring vask og udskæringer til fx 
kogeplade. Disse revner har ingen betydning for pladens brug og holdbarhed. De små revner opstår, når 
betonen svinder under hærdning og kan ikke undgås. De er derfor ikke reklamationsberettigede. Beton og 
terrazzo er naturmaterialer, og der vil derfor kunne forekomme anderledes farvede sten i pladen, som ligeledes 
ikke berettiger til reklamation. 
Bordplader i Contec højstyrkebeton og terrazzo skal behandles og rengøres med Contec Plejesæbe og intet 
andet. Hvis der bruges andre former for rengøringsprodukter på bordpladerne, anses det som forkert brug eller 
manglende vedligehold, og dermed bortfalder reklamationsretten. Alle varer leveres med Contec Plejesæbe. 
Plejesæben kan desuden bestilles hos Contec Prefab A/S.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte eller udgåede varer samt ændrede specifikationer for 
produkterne, ligesom billeder på hjemmeside, brochurer mv. kan afvige fra originalproduktet.
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VOrES PErSOnDAtAPOlItIK:
Contec Prefab behandler persondata med det formål at betjene kunder og tilbyde forskellige varer inden for 
beton og terrazzo. Behandlingen af disse data udføres i forbindelse med kundeadministration og markedsføring.

De persondata vi behandler omfatter udelukkende almindelige persondata. følgende personlige oplysninger 
registreres: navn, adresse, e-mail og telefonnummer. yderligere for virksomheder omfattes også virksomhedens 
navn, adresse og cvr-nummer.

Vi opbevarer og bruger disse informationer, så vi er i stand til at opretholde et godt samarbejde med dig 
som kunde, levere dine varer og fremsende fakturaer. Vi behandler alle persondata fortroligt og i henhold 
til persondataloven. I forbindelse med fragt kan der ske en overførsel af persondata fra Contec Prefab A/S 
til fragtfirmaet, således at de er i stand til at levere varer med kunden som reference. ydermere vil kunden 
fremstå som modtager af fakturaen fra Contec Prefab A/S.

Som registreret kunde hos Contec Prefab A/S har du følgende rettigheder:

• ret til at blive oplyst om, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig.
• ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine oplysninger behandles.
• ret til at få rettet urigtige data og begrænset behandlingen.
• ret til at få udleveret eller slettet dine data.
• ret til at gøre indsigelse over, at dine oplysninger behandles og videregives.

Oplysningerne vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart uden kundens 
accept. Den dataansvarlige er:

Contec Prefab A/S
Axel Kiers Vej 30
8270 Højbjerg
Danmark
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Contec Prefab A/S | Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg | Tlf. 86280290 | Email: prefab@contecgroup.dk | www.contec-prefab.com
Ver. 19.00.0045



ConteC prefab a/S
Axel Kiers Vej 30

8270 Højbjerg
Danmark

tlf: +45 86 280 290
E-mail: prefab@contecgroup.dk

www.contec-prefab.com

priskatalog 2019
bordplader  -  terrazzo  -  Højstyrkebeton  -  Højstyrkebetonterrazzo


