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Som Danmarks største producent af presenninger
har vi konstant fokus på at bevare kvaliteten i vores
arbejde og kvaliteten af de produkter, vi sender ud
af døren. Foruden presenninger fremstiller vi professionelle partytelte til udlejningsbrug og private,
telthaller, arbejdstelte og alle former for presenninger til afdækning til transportsektoren, industri- og
landbrugssektoren samt til bygge- og anlægs
sektoren.
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Partytelte
Vores partytelte er dansk produceret. Teltene opbygges som modulsystem, baseret på 3-meters længdemoduler kombineret med
bredderne 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20 og 25 meter.
Vi har to typer af dug til vores telte. En 750 gram dug og en 720 gram
dug. Begge duge med low-wick garn, som kan klare utallige op- og
nedtagninger gennem flere sæsoner. Konstruktionen er den samme
ved køb af begge dug typer. Vi har beregninger på vores telte og de er
alle certificerede efter gældende lovgivning

Lagerhaller
Lagertelte leveres som standard med 1 stk. lukket gavldug og 1 stk.
gavldug med presenningsskydeport, som er 4 meter bred og højde
som benhøjde. Lagerteltet kan også leveres med 2-fløjet skydeport, beklædt med træ eller stålplader. Endvidere kan der monteres
ledhejseport. Der er beregninger på vores lagerhaller efter Dansk
Standard.

Afdækning til håndværkere
Presenningerne kantes på alle sider og forsynes som standard med
jernringe for hver meter, eller efter ønske. Alle former for specialpresenninger produceres efter ønske. Presenningerne er velegnet som
afdækning til mursten og cement.
Vores PVC-presenninger er dansk produceret. Vi er lagerførende i
PVC-afdækningspresenninger i farverne blå og grå i standard størrelse 6x4 meter samt 5x8 meter i kvaliteten 600 g PVC-dug til
omgående levering.

Skilte og bannere
Når du køber partytelt, lagertelt eller får monteret nye lastbilspresenninger, kan vi printe dit logo, produktfotos eller andet budskab
på presenningen. Vi har egen skilte- og reklameafdeling, hvor vi
fremstiller foliedekoration til biler, butikker og butiksfacader, reklamebannere og skilte til byggepladser, sportshaller, stadions m.m.

Industri og landbrug
Vi laver specialfremstillede løsninger til industri og landbrug, f.eks.
presenningsaflukning til malkestalde, som beskytter mod frostskader,
presenninger til korn- og græsvogne eller kofodbad. Kom med din
problemstilling, og vi finder en skræddersyet løsning, som passer til
dig og din virksomhed.

At vi altid har kvalitet i centrum er
ikke bare tomme ord...
Fleksibilitet er for os en jordnær disciplin, som vi lægger
megen vægt på i det daglige. Alle vores produkter er fremstillet på vores egen fabrik i Danmark. Kontakt os, hvis du
har spørgsmål til vores produkter eller har en forespørgsel
på en specialopgave – vores engagerede medarbejdere er
altid parate til at servicere dig.

Kontakt

Tlf. +45 97 19 13 11
kp@kibaek-presenning.dk

The art of making keder
www.vanderwerffbv.com

Vi er specielt stærke inden for support til:
• Tekstilindustrien
• Møbelbranchen
• Vindmølleproduktion
• Tekniske tekstiler
• Sejl- og bådproduktion

Dyrtex

Leverandør af skræddersyede løsninger og service

+31(0)402554242

Cutting Solution

Vi skærer i:
Aramid fiber • Canvas • Vinyl • Sejldug • Møbelstoffer • PVC • Glasfiber • Prepreg • Karton • Skum
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