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Prodateks stålkassetter er en ny og innovativ 
måde at tænke lette konstruktioner på, hvor 
alt  kan udføres i uorganiske materialer. 

Dermed skal du ikke frygte fugt og skimmel 
i konstruktionerne og kan være sikker på et 
godt og sundt indeklima.

Panelerne i vores stålsystem samles af mindre 
dele, hvilket gør kombinations- og genanvend- 
elsesmulighederne næsten uendelige. 
Med andre ord er principperne bag ”design for 
adskillelse” til stede, idet man efter endt an-
vendelse vil kunne skille komponenterne ad og 
genbruge i det ønskede omfang.

Præfabrikerede 
vægelementer og tagkassetter

Ved at vælge Prodateks produkter er du således 
med til at reducere materialeforbruget gennem 
vores fokus på genbrug af byggematerialer.

Byggeteknisk har lette stålkassetter den fordel, 
at stålet har en enorm høj styrke sammenholdt 
med dets tykkelse. Dette medfører, at de bæ-
rende dele i Prodateks elementkonstruktioner 
er væsentligt slankere end andre lignende ele-
menter/kassetter på markedet.

Dette tillader en øget isoleringsmængde - alter-
nativt en reduceret konstruktionsdybde - som 
kan komme boligen til glæde i form af flere kva-
dratmeter beboelse.

Prodateks stålkonstruktioner har en 
høj styrke sammenholdt med dens 
tykkelse.



Standard facadeelementer

Standard tagkassetter

Eksempel på facadevæg-opbygning:

• 12,5 mm gips
• 45 mm forskalling inkl. isolering
• 15 mm brandgips
• 12,5 mm gips
• Dampspærre
• 89 mm stålskelet inkl. isolering
• Isoleringsmængde i henhold til 

energiberegning
• 89 mm stålskelet inkl. isolering
• 8 mm vindspærreplade
• Udvendig beklædning

Eksempel på standard tag-opbygning:
• Tagdug/tagpap
• 18 mm tagkrydsfiner
• 72 mm afstandslægte
• Folie
• Stålgitterspær inkl. isolering. 

Spærhøjde og isoleringsmængde i 
henhold til spændvidde og energ-
iberegning. 

• Dampspærre
• 45 mm forskalling
• 22 mm forskalling 
• 2 x 12,5 mm gips
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Ydervæg:
• 12 mm vægpanel
• 45 mm forskalling/isolering, CC 600 mm
• 15 mm brandgips
• 12,5 mm gips
• Dampspærre
• 89 mm stål/isolering, CC 600 mm
• 72 mm isolering
• 89 mm stål/isolering, CC 600 mm
• 8 mm vindspærreplade
• 25 mm afstandsliste
• Skærmtegl

45
22

25

1
18

72
45

0

5°

Dato

Mål

Emne

Tegner: KS: Tegn.nr:1 : 10

Standard tag - PTK450

Standard konstruktioner
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Prodatek - 620

Tagkonstruktion:
• 1,2 mm tagdug
• 18 mm krydsfiner
• 72x45 mm afstandslægte, CC-600 mm
• Folie
• Gitterspær inkl. isolering. Spærhøjde og isoleringsmængde i henhold til 

spændvidde og energiberegning. Spærene er placeret CC-600 mm
• Dampspærre
• 45x45 mm afstandslægte, CC-600 mm
• 22x95 mm forskalling til montering af loft 
• 2 x12,5 mm gipsplade

Tagets hældning kan tilpasses (her vist med 5 graders hældning).

Prodateks standard facadeelementer 
er opbygget med en dobbeltvægskon-
struktion, der modvirker kuldebroer. 
Formur og bagmur udføres i et stålske-
let og laget mellem de to stålskeletter 
fyldes med isolering. På denne måde 
brydes en evt. kuldebro.

Som følge af stålprofilernes eneståen-
de styrke vil den samlede konstruktion 
blive langt slankere end normalt. Med 
andre ord vil du med Prodateks facade- 
elementer få flere kvadratmeter i din 
bolig. 

Prodateks tagkassetter er opbygget i en 
stærk gitterspærkonstruktion, som kan 
klare store spænd. Derfor er de særdeles 
velegnede til større byggerier, hvor der fx 
også er krav om indbygget fald.

Tagkassetterne kan hvile på bærende  
konstruktioner af betonelementer, mur-
værk, varmvalsede stålkonstruktioner 
eller naturligvis Prodateks vægkassetter. 

Tagkassetterne er ideelle som tagløsning 
ved såvel nybyg som ved renovering af ek-
sisterende bygninger.



Hos Prodatek har vi fokus på miljørigtige og sunde løsninger, 
der tilgodeser en let og ukompliceret proces på byggepladsen. 
Vi ønsker at skabe gedigent, dansk byggeri, der giver mening 
for både håndværkeren og slutkunden. 

Vi udvikler producerer tagkassetter og facadeelementer, mo-
dulbyggeri, stålkonstruktioner, facadeopbygning og facadebe-
klædning på vores fabrik i Randers.

Prodatek A/S er ejet af Profound Partners A/S, som er et vel-
konsolideret familieejet, dansk selskab.

Prodatek A/S

Prodatek A/S • Endelavevej 1 • 8940 Randers • +45 71 96 74 44 • salg@prodatek.com •  www.prodatek.com

Prodateks elementer og kassetter anvendes i 
meget forskellige projekter og byggerier. Vi er 
ikke bundet af form eller funktion, og vi tilpas-
ser elementer og kassetter til kundens unikke 
projekter.

Dette har omsat sig i meget forskellige pro-
jekter, hvor Prodateks elementer er blevet til 
færdige lejligheder i flere tager til spændende 
arkitekttegnede byggerier.

Fælles for alle byggerier har man haft en mål-
sætning om at lukke en færdig råkonstruktion 
på en hurtig og effektiv måde. Det lønner sig 
for alle.

Elementer og kassetter kan anvendes i kombi-
nation med andre typer materialer. I kan således 
vælge et støbt fundament, hvorpå facadeele-
menter og skillevægge rejses - eller I kan vælge 
bundkassetter fra Prodatek, der fx monteres på 
skruefundament. 

Den yderste klimaskærm/facadebeklædning er 
naturligvis også valgfri. Montér fx skifer, tegl-
klinker eller træ på ydersiden af et dobbeltstål-
ramme facadeelement - eller vælg et enkeltstål-
ramme facadelement og lav udvendig opmuring.

Elementer og kassetter
der bliver til færdige boliger...

Elementer fra Prodatek 
kan leveres i forskellige 
f æ r d i g g ø r e l s e s g r a d e r : 
Fra stålprofilrammer til 
fuldt isolerede og færdi-
ge elementer/kassetter. 


