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Inspiration til dit næste byggeri

Storkøbenhavns nye byggeudstilling
Architectum er et inspirationshus for håndværkeren,
arkitekten og den private forbruger.
Der udstilles løsninger fra:

VALLENSBÆKVEJ 26 - 28
2605 BRØNDBY

Kontakt en af vores udstillere og book en besøgsaftale

Troldtekt akustikplader er fremstillet af naturprodukterne træ og cement og de unikke lydabsorberende
egenskaber sikrer god akustik i arkitekturen.

Lindab leverer designløsninger inden for tag- og
facadebeklædning, tagrender, garageporte og
industriporte - alt sammen lavet i stålstærkt
materiale.

Materialet har en naturlig styrke og tåler fugtige
omgivelser og giver samtidig en effektiv brandsikring.
Troldtekt akustikplader er et naturprodukt og er
dokumenteret bæredygtigt gennem hele produktets
livscyklus.

Kendetegnende for Lindabs produkter er, at de er
bæredygtige, miljørigtige, enkle at arbejde med og
hurtige at montere.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A, DK-8310 Tranbjerg J
Telefon +45 87 47 81 00
www.troldtekt.dk

Lindab
Finnmarken 1, Jels, DK-6630 Rødding
Telefon: +45 73 99 73 73 
www.lindab.com

V. Meyer har siden 1907 solgt byggematerialer til
det Danske marked. V. Meyer sælger en bred vifte
af kvalitetsprodukter.

Projektkonsulent
Hans Eriksen tel. 40 37 81 00

Henrik Mørkeberg
Tel. 73 99 73 73

Tagsten fra Creaton og Meyer-Holsen, tagsten med
Danmarks bedste garanti.
Tag og facade skifer fra Lousaval og Samaca i
Spanien. Skifer sålbænke fra Valongo i Portugal.
V. Meyer har desuden en et stort udvalg af
fliser i de sidste nye Trents bl.a. fra Inalco
i Spanien og Flaviker i Italien
V. Meyer A/S
Vallensbækvej 26 - 28, DK -2605 Brøndby.
T +45 33 79 33 66
www.vmeyer.dk

Søren C. Schmidt
Tel. 42 48 25 25

Mere end 45 års konstant
fokusering på kvalitet, produktudvikling og service har gjort
STM VINDUER A/S til en af
Danmarks førende producenter
af vinduer og døre i træ
(fyr kernetræ, mahogni og eg) og træ/aluminium.

Strøjer Tegl er en 5. generations familievirksomhed
beliggende ved Assens på Fyn. Strøjer Tegl producerer
ca. 50 millioner mursten om året.
Alle mursten produceres af lokale lerforekomster.
Bæredygtig og cirkulær tankegang er dagligdag hos
Strøjer Tegl. Dette i form af rensning af røggasser,
recirkulering af procesvand, samt genanvendelse af
ler og teglrester.

STM Vinduer A/S er familieejet med produktion
på Langeland, hvor vi med et produktionsareal på
16.000 m2, et højteknologisk og fleksibelt produktionsanlæg producerer såvel stardard- som individuelle løsninger til renovering og nybyggeri i Danmark,
England & Tyskland.
Du finder vores kompetente salgskonsulent i dit
område for rådgivning, sparring og konkurrencedygtige løsninger på www.stmvinduer.dk

STM Vinduer A/S
Tel. 63 51 16 00
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Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12 DK-5610 Assens
Telefon +45 64 79 13 99
www.strojertegl.dk

Arne Gotfredsen
Tel. 53 53 04 00

