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 Se mere på: www.eftex.dk/produkter/sandwichpaneler/

“EFTEX ved, hvad 
ejerne vil have”

LANDBRUG INDUSTRIEL BEBOELSE KONTORER

EFTEX sandwichpaneler udgør en forskel for alle typer byggerier samt for rådgivere og bygge- og
anlægsvirksomheder.
EFTEX kombinerer kvalitetsprodukter med æstetik og bæredygtige løsninger.
Ud over en række isolerede paneler leverer EFTEX et rigt udvalg af tilbehørsprodukter, fx. klæbemidler,
lyspaneler, inddækninger, forseglingsmaterialer, døre, vinduer osv.

EFTEX Sandwichpaneler leveres som totalløsninger.

 BRANDSIKKERHED

Alle ønsker at beskytte sig mod 
ildebrand. EFTEX lægger en masse 
energi i at udvikle deres produkter, 
så brandegenskaberne får en stan-
dard, der kan måle sig med de
allerbedste.

 BEHANDLING

EFTEX bruger høje kvalitetsstan-
darder for overfladebehandlet 
stål, især Colorcoat HPS200 og 
Colorcoat Prisma. 
Garanti op til 40 år.

 BÆREDYGTIGHED

Vi tager seriøst hånd om vores 
ressourcer og energi. Vi vil 
gerne være bæredygtige og 
arbejder på diverse ”grønne” 
projekter.

VI BYGGER EN BÆREDYGTIG FREMTID



 Fremragende panel til frysehuse eller dybfrostbutikker.

 Max. længde op til 20 m.

 I maxirib., microrib- og kasseprofil 

 Designet til lodret og vandret montering 

 Synligt fiksering med særlig fugemasse                  

 Anmod om specifikationer for containerlast!

EFTEX  1060 WB
 Max. længde op til 20 m. 

 I maxirib, microrib og kasseprofil

 Farvebelægning efter ønske til både indvendige

og udvendige facader

 Designet til vandret og lodret montering

 Skjult fiksering

EFTEX  1000 GL
 Isoleret (bølgeprofil) panel

 Anvendes normalt som tagpanel

 Til taghældninger fra 4 grader

 Max. længde op til 20 m.

 Hurtig montering pga. effektiv stabling

 Fås også i GL EKO (B)

Andre produkter

PRODUKTOVERSIGT
Mere på: www.eftex.dk/produkter/sandwichpaneler

EFTEX 1000 TR
 Til taghældninger fra 4 grader

 Max. længde op til 25 m.

 Hul ekspansionsfuge fra 100 mm kernetykkelse

 Colorcoat HPS200 Ultra®

 Hurtig montering pga. effektiv stabling

 Fås også i TR EKO (B)

 Fladt tagpanel 

 Max. længde op til 25 m.

 Hul ekspansionsfuge fra 100 mm kernetykkelse

 Hurtig montering pga. effektiv stabling

 Let at dække med membran efter montering

 Alternativ til traditionelle byggesystemer

EFTEX  1000 TR PD

EFTEX  1140 KV



EFTEX ApS
- SAMHANDELSPARTNER INDENFOR BYGGEBRANCHEN

EFTEX ApS har været på det danske marked i 30 år, og har etableret sig
som en seriøs samhandelspartner indenfor byggebranchen.

EFTEX ApS startede med salg af Lewis svalehaleplader i Danmark,
og har efterfølgende tilføjet mange andre spændende produkter
til porteføljen.

EFTEX ApS er i dag en moderne handels virksomhed, som har
specialiseret sig i salg af løsninger til støbte etageadskil-
lelser i beton, dette gælder både indenfor erhvervs og
boligbyggeri.

EFTEX ApS importerer alle produkter fra anerkendte
producenter i hele Europa, og har samarbejde med
specialiserede ingeniører indenfor stål komposit
løsninger, lyddæmpning af etage adskillelser,
samt brand hæmmende foranstaltninger til
etage adskillelser i In-Situ støbt beton.

 

EFTEX ApS  ·  HI Park 411, Hammerum  ·  7400 Herning  ·  +45 8666 2000  ·  www.eftex.dk
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