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Prodateks facadeopbygningssystem kan 
benyttes til nybyggeri såvel som renove-
ring af facader. Systemet giver store mu-
ligheder for dels at skabe spændende byg-
ningsfacader i kombination med fx tegl i 
nybyggerier. Ligeledes er Prodateks fa-
cadeopbygningssystem meget velegnet til 
energioptimering af ejendomme, hvor der 
skal etableres en ny, velisoleret ydermur.

Prodateks facadeopbygningssystem er 
tilpasset opgaven og bygningen, hvilket 
forenkler montagen og minimerer spild på 
byggepladsen.

Effektivt 
facadeopbygningssystem

Uanset valg af løsning sikrer de inkluderede 
beslag hurtig og enkel montage. 

De kraftige bærebeslag opsættes i en enkel 
arbejdsgang nederst. De enkle beslag inkl. 
termobrik er formonteret på facadesyste-
met og skal blot vippes ind mod facaden og 
fastgøres.

Det specifikke facadeopbygningssystem 
konstrueres og produceres på baggrund af 
tegninger over bygningen, bagmurens be-
skaffenhed, vægt af facaden og vindtræk på 
facaden.
  
Facadeopbygningssystemet udføres nor-
malt i kraftigt 1,2 mm S350GD/Z275 klassi-
ficeret stål (C3), men det kan også udføres i 
C4-klassificeret stål.

Prodateks facadeopbygningssystem er 
designet for enkel og effektiv montage. Vi 
leverer elementerne i størrelser, der er til-
passet bygningen og opgaven. 



Vi producerer og leverer

Facaden monteres

Vi tegner facaden op

De endelige tegninger og produktionsfiler uploades i Prodateks pro-
duktionssystem og danner basis for produktionen af stålprofiler og ef-
terfølgende samling til systemelementer.  Elementerne emballeres på 
paller og klargøres for forsendelse.   

Facadeopbygningssystemet udføres i kraftigt 1,2 mm S350GD/Z275 
klassificeret stål (C3), men det kan også udføres i C4-klassificeret stål.

Prodateks Facadeopbygningssystem leveres med statisk rapport fra 
ansvarlig Ingeniør Svend Poulsen A/S.

I Prodateks tegnestue tegner vi facaden op efter bygningens dimen-
sioner. Vi gennemgår resultatet inden produktion igangsættes.

Det specifikke facadeopbygningssystem konstrueres og produceres 
på baggrund af kundens tegninger over bygningen, bagmurens beskaf-
fenhed, vægt af facaden og vindtræk på facaden.  

Som en del af leverancen medfølger opsætningstegninger, som logisk 
og brugervenligt guider montagefolkene til korrekt opsætning. Der 
medfølger efter aftale alle nødvendige beslag, bolte og termobrikker.

Prodateks facadeopbygningssystem opbygges i enheder, der passer til 
projektet. Normalt er elementerne max 2,4 m i bredden og ca. 4 m i hø-
jden. På byggepladsen kan de derfor håndteres i en mandskabslift eller 
på en arbejdsplatform af en passende størrelse.

De enkle beslag er på forhånd monteret fleksibelt på enhederne, sådan 
at kun den horisontale position af beslaget skal justeres inden de 
skrues fast. 

Efterfølgende isoleres og monteres Cembrit vindspærreplade m.v.

Da Prodateks facadeopbygningssystem er 
konstrueret nøjagtigt til facaden er der intet 
væsentligt materialeoverskud, og det giver 
derfor ikke montøren en stor opgave og ud-
gift til bortskaffelse af materiale.
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Prodatek A/S har en vision om at være Danmarks stærkeste leverandør 
af præfabrikerede elementløsninger og facadeopbygningssystemer. 

Vi er godt positioneret med vores unikke produkter, som er baseret på 
egenvalsede rustfri/galvaniserede stålprofiler, som udemærker sig ved 
deres høje bestandighed, lange levetid, lave vægt og høje styrke. 

På byggepladsen omsætter dette sig i hurtigere opførelse og sundere 
byggerier, hvor der – i kraft af helt uorganiske materialer – ikke kan op-
stå følgeskader som mug og skimmel. Fremtidens byggeri er tørt, godt 
og sundt.
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Montage

Nederst placeres de bærende beslag, som monteres 
på bagvæggen efter udmålinger (fx med laser). Her- 
efter monteres elementerne trin for trin og de nød-
vendige beslag vippes mod bagmuren og boltes fast, 
mens der laves løbende kontrolmålinger. 

Prodateks facadesystem leveres som en kombination 
af samlede stålprofilelementer, beslag for montage, 
termobrikker, skruer til færdig montage af beslag 
samt bolte til hæftelse i bagmur.

Da facadeopbygningssystemet er konstrueret og 
beregnet efter kundespecifikke tegninger og kon-
struktionsgrundlag, er der ikke overdimensioneret 
på antallet af beslag ift. andre sammenlignelige pro-
dukter. Færre beslag; færre huller, der skal bores 
og færre betonskruer, der skal skrues i medfører en 
hurtig montageproces. Resultatet er en ingeniørgod-
kendt og ekstrem holdbar facadeopbygning.

Kvaliteten af materialerne i Prodateks facade- 
opbygning medfører ikke alene en næsten uen-
delig levetid på konstruktionen. Den klarer til-
lige tunge laster fra fx tegl- eller betonpladefa-
cadeløsninger.


