


DET KVALITETSBEVIDSTE VALG
Danskproduceret

Brugervenligt for alle
Styrke udover det sædvanlige
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Contec Coating er et innovativt produkt, som er danskproduceret. Vi er en del af Contec Group, som er 
førende inden for højstyrkebeton. I mange år har Contec Group produceret og solgt højstyrkebinder 
til hele verden, og det er netop dén binder, vi har udviklet til det produkt, som vi i dag kalder Contec 
Coating. Contec Coating er en Performance Coating, som er i samme kategori, som blandt andet 
microcement, silkecement og polymer-cementmørtel, men med markedets stærkeste kvalitet, 
da basen er højstyrkebeton. Vi tror på, at produktet adskiller sig fra sine konkurrenter igennem 
fænomenal fleksibilitet, enkelthed og holdbarhed. 

Contec Coating giver en rå beton overflade til eksempelvis gulve, trapper, møbler, vægge og lofter, 
og det kan anvendes både inden- og udendørs. Brugeren af produktet skal udelukkende tilføje vand 
til blandingen, og det kan derfor nemt udføres af både private kunder, som er i gang med deres egne 
kreative DIY projekter, eller af professionelle fagfolk, som ofte arbejder med større flader og mange 
flere kvadratmeter. 

CONTEC COATING
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Illume Nightfall

Contec Coating er danskproduceret og giver et væld af muligheder. Du kan indarbejde dit 
personlige logo, lave struktur eller give overfladen et særligt mønster. Det er kun dig, der sætter 
begrænsningerne.
Vi har fire standardfarver, der altid er på lager og vi producerer også specialfarver til den enkelte 
opgave på vores egen fabrik i Aarhus.

DrizzlyAlba

ALT ER HJEMMELAVET I JYLLAND



Contec Coating er, som det eneste produkt på markedet, baseret på højstyrkebeton, og det har 
derfor en ydeevne udover det sædvanlige. Vores vision er at tilbyde dig et højkvalitetsprodukt, som 
i dag er markedets stærkeste og mest brugervenlige coating.

Vi går ikke på kompromis.

Du får en ukompliceret løsning til både store og små projekter. Vi har et væld af muligheder, hvor du 
kan sætte dit eget præg, når det gælder farver, struktur og finish. 

Lad os inspirere dig til dit næste projekt.

VI ER IKKE MICROCEMENT!
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LAD DIG INSPIRERE!
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HJEMMESIDE
www.conteccoating.dk

NYHEDSBREV (CONTEC PREFAB A/S)
http://eepurl.com/cKaJrH

FACEBOOK
www.facebook.com/ContecCoating

INSTAGRAM
www.instagram.com/contec_coating

LINKEDIN
www.linkedin.com/company/contec-coating

http://www.conteccoating.dk
http://eepurl.com/cKaJrH
www.facebook.com/ContecCoating
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CONTEC COATING | Contec Group| Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg, Danmark
+45 88 77 06 77 | coating@contecgroup.dk | www.conteccoating.dk
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