
FACADEBEKLÆDNING

MONTAGEVENLIGT SYSTEM
TIL SKIFER OG TEGL



Med Prodateks facadebeklædningssystem 
får I et unikt og holdbart facadeudtryk i  
naturskifer eller tegl. 

Tegl- og skiferfacader er vedligeholdelses-
frie og har samtidig en meget lang levetid. 
Dermed spares miljøet for forbrug af res-
sourcer til fremstilling af nye byggemate-
rialer. 

Det bagvedliggende og patenterede mon-
tagesystem i aluminium er hurtigt at mon-
tere, og samtidig er der næsten intet spild, 
da selv små stumper kan genanvendes.

Montagevenligt 
facadebeklædningssystem

Prodateks system giver en stabil og solid 
facade, uanset om du vælger skifer eller 
tegl. Materialerne er yderst brugbare til ny-
byggeri. Beklædningssystemet er desuden 
et oplagt valg til den ydre klimaskærm ved 
efterisolering og renovering af facader.

Med begge beklædningstyper får du et rent 
og stilrent udtryk og en slidstærk facade, 
der er særdeles egnet til det nordiske klima.

Tegl og skifer er naturlige materialer, der 
giver facaden på bygningen en yderlige-
re brandsikring. Systemet er gennem- 
testet og Prodatek giver 30 års garanti.

Skiferen leveres i forskellige størrelser 
og med 2 forskellige montagesystemer: 
Ophængt (på clips) eller opskruet (uden 
synlige skruer). Forhør om mulighederne.



Tegl • SCANDIC TWIN

Tegl • NORDIC

Skifer

Scandic Twin-teglene er udviklet, så én teglklinke fremstår som to 
smalle stykker - deraf navnet. De er udviklet for hurtig montage 
samtidig med, at de giver et facaden et solidt, stilrent og holdbart 
udtryk - til den rigtige pris. Ved at anvende Prodateks montage- 
system med alu-skinner og rustfri skruer sikrer du dig en hurtig 
opsætning, ligesom al fremtidig vedligeholdelse kan undgås.

Teglene produceres i et væld af farver og er et rigtig godt alterna-
tiv til det klassiske murværk. Scandic Twin kan kombineres med 
alu-inddækninger fra Prodatek rundt om vinduer og døre.

Med Prodateks skifer-montagesystem er det hurtigt og nemt at få 
en stabil og smuk klimaskærm i naturskifer.

Skiferen har en meget ensartet overflade både i struktur og farve 
og fås i følgende tre størrelser: 200 x 400 mm, 250 x 500 mm og 
300 x 600 mm. 

Vælg mellem opskruet skifer (uden synlige skruer) eller skifer 
ophængt (i clips). Kombinér evt. med sorte inddækninger og felter 
i træ/andet materiale.

Nordic-teglene giver din facade et elegant og eksklusivt udtryk 
med teglenes aflange form. Da teglene er fremstillet af naturma-
terialer vil farverne og strukturen variere, og alle facader vil derfor 
fremstå unikke. 
Teglene er også velegnede til tagdækning, idet de (set fra siden) er 
udformet som et L (kan også leveres som U-profil). Derfor får te-
glene en god vinkel fra bagkonstruktionen ift. afvanding og udluft-
ning af klimaskærmen. Teglene produceres i flere farver (se næste 
side).



Hos Prodatek har vi fokus på miljørigtige og kvalitetsbevidste 
facadeløsninger, der tilgodeser en let, holdbar og ukompliceret 
montage. 
Vi udvikler og producerer også tag- og vægkassetter, modul-
byggeri, stålkonstruktioner og facadeopbygningssystemer. 
Med fokus på at minimere ressourcer under produktion og mon-
tage, er Prodateks produkter både et attraktivt, miljømæssigt 
og økonomisk bæredygtigt valg for alle typer entreprenører.

Prodatek er leverandør på alle typer projekter. Fra høje, runde 
bygninger med kassetter og tegl til renovering af ejendomme.
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SCANDIC TWIN

NORDIC

Her ses blot et udpluk 
af de farver, Scandic 
Twin-teglene leveres i.

Nordic-teglene giver en smuk og elegant facade, 
hvadenten de monteres i helstens-, halvstens- eller 
løbende forbandt. 
Ved at kombinere forskellige teglfarver, kan I opnå 
et helt unik udseende. Nedenfor ses et eksempel 
på en facade, der er beklædt med tre forskellige 
tegl-farver.

Ved større projekter, er det 
muligt at designe egen farve 
og overfladestruktur.


