


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 betonoverflade og samme produkt kan anvendes til det hele - du varierer 
nemlig konsistensen med vandmængden og derfor kan samme spand anvendes til både gulvet i 
stuen, væggen i brusenichen, trappen i entréen og give de gamle havemøbler nyt liv. Contec Coating  
kan anvendes både indendørs, udendørs og i vådrum. 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, flere 
kvadratmeter og kan skabe helt specifikke overfladeudtryk. 

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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Med Contec Coating kan du skabe en betonoverflade på både nye og eksisterende overflader i 
absolut højeste kvalitet, og få det indbydende og tidløse look med beton ind i indretningen. 
Contec Coating er simpelt at anvende, da der er få arbejdsgange og til selve produktet skal der 
kun tilføjes vand. Derudover kan Contec Coating påføres nærmest alle overflader. Derfor er det 
perfekt til private gør-det-selv projekter – også hvis man ikke har arbejdet med nogen former for 
betoncoating før.

Betonoverfladernes lidt hårde udtryk blødes nemt op med f.eks. tæpper og inventar i blødere 
naturmaterialer, og de står i flot kontrast til specielt træ. Betonoverflader er ekstremt praktisk, de er 
nemme at rengøre og vedligeholde.  
Contec Coating er både materialebesparende og omkostningsreducerende i forhold til løsninger 
i støbt eller massiv højstyrkebeton. Samtidig er Contec Coating et mere fleksibelt materiale med 
mange anvendelses- og løsningsmuligheder, hvilket gør det ideelt til hjemmet.

CONTEC COATING BYDER DIG VELKOMMEN HJEM
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Contec Coating findes med en sealer udviklet specielt til vådrum. I badeværelser og lignende er 
det vigtigt altid at vådrumssikre sine underlag. Har man et eksisterende underlag der allerede er 
vådrumssikret, er det bare at gå i gang med Contec Coating til vådrum. Er der derimod tale om 
nybyggeri skal rummet vådrumssikres på forsvarlig vis, før Contec Coating tages i brug. Derfra går det 
nemt. Hvis du vælger at gøre det selv, får du alt hvad du skal bruge af produkter og kyndig vejledning  
hos os, og er du ikke gør-det-selv typen, har vi nogle dygtige samarbejdspartnere som kan hjælpe.

Det er blevet super populært at give én eller flere overflader på badeværelset en betonoverflade for 
at skabe et råt og urbant look. Det kan være den gamle kalkplettede vask står for tur eller giv dine 
ømme 70’er fliser en opdatering og før dit badeværelse ind i 2020’erne. 

GÅ GLAD I BAD MED CONTEC COATING
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Førstehåndsindtrykket er vigtigt, også for virksomheder, så hvorfor ikke give det bedst mulige? 
Contec Coating er en populær og oplagt løsning til at skabe moderne inventar. På enkel vis kan man 
skabe store forandringer, hvad end det drejer sig om receptionen, butikken, caféen, showroomet 
eller noget helt andet. 

Contec Coating giver flotte rå og slidstærke betonoverflader, og kan påføres alt fra receptionsdiske, 
gulv- og vægflader, plinter, opsatser, bordplader, reoler og meget mere. At det samme materiale 
går igen på flere forskellige elementer, kan skabe et sammenhængende udtryk og en rød tråd i 
indretningen. 
Vi kan levere produkter med mange forskellige integrerede funktioner, f.eks. et logo eller tekst. Vi 
laver også huller til ledninger, så elektronikken kan blive gemt væk, integreret belysning og meget 
mere.
Mulighederne er mange, og vi hjælper gerne med både rådgivning og design.

GØR CONTEC COATING TIL FAST INVENTAR
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Contec Coating er et super populært valg til gulve!

Betongulve er en moderne og eksklusiv løsning, som ses i flere og flere danske hjem. Denne type 
gulve passer især ind i den populære New Yorker indretningsstil, der kredser om det rå, upolerede, 
industrielle og rustikke.

Contec Coating skaber en tynd betonoverflade på et eksisterende fast underlag. Det er derfor en 
ideel løsning til renoveringsopgaver. Contec Coating passer til alle budgetter, for du behøver ikke 
rive ned, smide ud og købe nyt. Du kan sagtens genbruge det du har. Samtidig får du en slidstærk 
overflade som holder og er nem at style. 

Du kan selv være med til at påvirke udtrykket af det færdige resultat. Idet det færdige udtryk 
afhænger af de valg man træffer ift. farve og påføringsredskab, får man med Contec Coating altid et 
unikt udtryk, som kan tilpasses egne ønsker.

CONTEC COATING SLÅR KONKURRENTERNE I GULVET

FØR EFTER







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


