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PRE-TRÆ A/S

- Træspær

- Præfabrikerede boliger

- Vægelementer

- Pavilloner

- Tagelementer

- Rummoduler

- Dækelementer

- Energirenovering
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Spærkonstruktioner med viewer-filer i 3D

En afdeling af PRE-TRÆ A/S

PRE-TRÆ A/S i Holstebro og vores afdeling i Hadsund,
ES-Konstruktion, har siden 1986 været kendt som den seriøse leverandør af spærkonstruktioner.
PRE-TRÆ A/S leverer alle typer af spærkonstruktioner. Du
får som kunde ved PRE-TRÆ A/S altid en spærkonstruktion, som er specifikt fremstillet og designet til dit projekt og
tilpasset dine ønsker. Som kunde ved PRE-TRÆ A/S får du
den statiske dokumentation på spærenes bæreevne, samt
tilhørende tegningsmateriale på din tagkonstruktion. Dette

omfatter de forskellige spærtyper, spærplaner og 3D-tegninger af hele tagkonstruktionen.
Hos PRE-TRÆ A/S lægger vi stor vægt på kvaliteten af de
produkter, vi leverer. PRE-TRÆ A/S er certificeret, og vores
produkter er CE-mærket. Vores produkter og kvalitetsstyringssystem er underlagt uvildig tredjepartskontrol. Produktionen foregår i Holstebro, og vi råder også over produktion
i Vordingborg.

Niels Urich Pedersen A/S

Konstruktionstræ til fremtidens byggeri, leverer vi
til Pre-Træ A/S.

STA Skandinavisk Trælastagentur

Fra vore savværker i Sverige, Tvärskog og Myresjô
leverer vi konstruktionstræ til bærende trækonstruktioner
orig. lgd. som skarvet lgt. i op til 13,20 m.

Import, eksport, trælast, engros
Roskildevej 10 A
DK-3400 Hillerød
Tlf.: +45 48 47 51 71
Fax: + 45 48 47 51 72
E-mail: niels@nup.dk

Konstruktionsklasser C 24 og op til C 35
Dimensioner 45x70 op til 45x245 mm, 45x295 som C18
Dimensioner 70x145 til 220 mm C 24 + C 30
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Spærkonstruktioner
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Vi mestrer alle typer af spærkonstruktioner – både de små og de
helt store.
PRE-TRÆ A/S leverer en helt unik viewer-fil i 3D, så du som
håndværker kan se de rumlige konstruktioner on location, når
konstruktionen skal opstilles.
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PRE-TRÆ A/S’s præfabrikation er svaret på energirigtige bygninger
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Det var efter et opbrud med den traditionelle måde at tænke
byggeri – tilsat et klart fremsyn i byggebranchen – at PRETRÆ A/S i 1986 leverede de første tag- og vægelementer.
Allerede dengang var der efterspørgsel på mere energivenligt byggeri, og i dag er de ambitiøse energikrav i bygningsreglementet for 2015 og 2020 blot en del af de muligheder,
PRE-TRÆ A/S tilbyder.
Hovedidéen bag PRE-TRÆ A/S’s byggesystem er at optimere kvalitet, fleksibilitet, byggetid og byggeøkonomi ved
høj grad af præfabrikation. Vores præfabrikerede tag- og
facadeelementer gør det nemmere og billigere at opfylde
fremtidens krav til lavt energiforbrug – tillige med en god
CO2-profil.
Alle elementtyper – tag, facade, skillevægge, dæk og boksmoduler – produceres på vores fabrik i Holstebro. Vores
produkter er altid tilpasset det enkelte projekt og dine specifikke ønsker.

PRE-TRÆ A/S leverer præfabrikerede elementer til alle typer
af byggerier, såsom tæt-lav, etageboliger, kontorer, industri,
sportshaller, skoler og institutioner.
PRE-TRÆ A/S er kendt for leverancer med en meget høj
færdiggørelsesgrad fra fabrikken. Vores facadeelementer leveres således ofte med isatte vinduer og døre samt facadebeklædning. Boksmoduler leveres færdigt apteret fra fabrik
med køkken, bad og øvrigt inventar.
Ud over nybyggeri er også energirenoveringer et område,
hvor vores elementer matcher tidens krav til arkitektur og
energioptimering af 60’erne og 70’ernes store boligkarréer.
Vores lette facadeelementer kan monteres direkte på eksisterende facade. Ved en facadeudskiftning er vores facadeelementer med isatte vinduer, døre og udvendig beklædning optimal, idet den hurtige facadeudskiftning sikrer, at
dyr genhusning undgås.
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PRE-TRÆ A/S facadeelementer med isatte vinduer og døre
samt facadebeklædning monteret fra fabrik.
Billederne er fra vore mange leverancer til Nuuk på Grønland. Den viste leverance omfatter seks punkthuse i fire
etager med i alt 72 lejligheder.

▪
▪
▪
▪

Facadebeklædning
Akustiklofter
Cementspånplader
Bølgetagplader

Amager Strandvej 418 · 2770 Kastrup
www.hbc.dk · Tlf.: 44 50 25 00
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ES
En afdeling af PRE-TRÆ A/S

Bebyggelsen Svanemosen, Vejle er udført af PRE-TRÆ A/S
som nøglefærdigt byggeri i total- og hovedentreprise for
en privat bygherre. Byggeriet består af seks to-plansboliger
udført som let byggeri med skalmuring.
Ydervægge inklusive vinduer, dækelementer, tagelementer
og skillevægge er lavet som præfabrikerede træelementer
på fabrikken. Elementer er efterfølgende fragtet til byggepladsen og monteret på en støbt sokkel/terrændæk, hvor

montagetiden pr. dobbelthus kunne minimeres til to dage,
hvorefter husene var lukkede. Herefter startede udvendige
og indvendige apteringer.
Byggeperiode fra muld til aflevering var på kun syv måneder.
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Vanddråben Odense

En afdeling af PRE-TRÆ A/S

Tagelementer til 28 boliger i Odense. Tagelementerne sikrer en
hurtig montage og lukning af boligerne og er leveret på pladsen i
størrelsen 2,4x11 m, svarende til 26 m2 tag pr. tagelement.

Borgstena
Hjältevad

v i d a of s w e d e n
– a global supplier of Scandinavian softwood

Hestra

Alvesta
Vislanda
Urshult
Hästveda

VIDA er Sveriges største privatejede savværkskoncern med
17 produktionsenheder, heraf 7 savværker. Vi forædler og leverer
første klasses trævarer til store dele af verden. VIDA er PEFC og
FSC certificeret. For yderligere information se www.vida.se
Anders Jørgensen, salg: 4042 5554
Louise Steenberg, logistik: 7660 3093
Niels Pedersen, salg: 2125 5554
vida.danmark@vida.se
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PRE-TRÆ A/S har leveret væg- og tagelementer til mange typer
af bilhuse og værksteder. Her er det Audi Fredericia, hvor vi har
leveret præfabrikerede ydervægselementer samt præfabrikerede
tagelementer.

Gråkjær Arena
PRE-TRÆ A/S har leveret tag- og vægelementer til mange
idrætshaller og multihaller. Her er det Gråkjær Arena, hvor
vi har leveret præfabrikerede ydervægselementer.
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Skovbørnehaven er udført af PRE-TRÆ A/S som nøglefærdigt byggeri i hovedentreprise for Holstebro Kommune. Byggeriet omfatter
240 m2 børnehave udført som pavillonbyggeri.
Alle konstruktioner er udført i træelementer sammensat som et
boksmodul færdigt apteret fra fabrikken. Byggeriet er sammensat
af fire boksmoduler.

Kirkevej 3
8751 Gedved
Tlf. 39 69 89 07
www.fermacell.dk
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Ungdomsboliger i Herning
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PRE-TRÆ A/S har leveret 31 ungdomslejligheder produceret som
31 boksmoduler. Boksmodulerne er færdigt apteret fra fabrik med
køkken, bad, toilet, inventar m.v. Boksmodulerne er placeret på
taget af Banegårdscentret i Herning og udgør nu en ekstra etage.

Velkommen til Vognmand Gert Troelsen A/S
- Transportfirma med Godstransport inden og uden for Danmarks grænser

Inden for Godstransport kan vi tilbyde dig:
International Transport
Kranvogne
Trækkere
Specialtransport
Maskintransport

Med vores mange års erfaring som vognmand inden
for transportbranchen kan vi derfor tilbyde vores
kunder en enestående løsning i forbindelse med
godstransport og andre transportopgaver.

leverer altid kvalitetsarbejde til den aftale tid og
til konkurrencedygtige priser, og vi sørger for, at
godset bliver transporteret på den mest effektive
og sikre måde.

Kvalitetsbevidst Vognmand med fokus
på Godstransport

Hos Vognmand Gert Troelsen A/S er vores medarbejdere dygtige, engagerede og viderefører vores
værdier med godstransport i ethvert stykke arbejde.

I vores transportfirma udfører vi mange forskellige
opgaver inden for traditionelle vognmandsopgaver
med godstransport inden og uden for Danmarks
grænser. Vi holder til i Herning i Jylland - men er
klar til at hjælpe dig, uanset hvor i Danmark du
befinder dig.
Vognmand Gert Troelsen A/S håndterer altid vores
gods med største omhu, som var det vores eget. Vi

Kontakt vores Transportfirma
Vores vognpark er altid vedligeholdt og i orden,
så ønsker du at fragte dit gods med en sikker og
professionel transportør, så kontakt os på:
Tlf: 97 12 35 33 eller
mail: info@gerttroelsen.dk
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