HISTORIE
Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster,
summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser
gennem træet. Flexwood har fulgt med tiden og er i dag en
topmoderne fabrik, hvor de stolte håndværker traditioner og
troværdigheden er i højsædet.

MILJØ
Træ er ét af vores få fornyelige byggematerialer, og skovene
i de nordiske lande bliver passet efter bæredygtige principper. Vi fælder ikke flere træer, end vi genplanter. Samtidig er
limtræ det bygningsmateriale, der kræver mindst energi pr.
produceret kubikmeter - kun ca. 20% af den energi, der er
nødvendig for at producere en kubikmeter beton og endnu
mindre end til stål.

VÆRDIER
Det gode håndværk, den høje kvalitet og troværdigheden er
centrale værdier hos Flexwood. Hos os er et ord et ord, hvad
enten det gælder kvaliteten af vores CE-mærkede produkter
eller aftalt leveringstid og service.

En verden af træ
Udvikling • Samarbejde • Produktion

Flexwood A/S
Storstrømsvej 92
Øster Kippinge
DK-4840 Nr. Alslev
Tlf. 5443 2540
Fax 5443 2389
E-mail flexwood@flexwood.dk
Internet www.flexwood.dk

HISTORIE
Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster,
summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser
gennem træet. Flexwood har fulgt med tiden og er i dag en
topmoderne fabrik, hvor de stolte håndværker traditioner og
troværdigheden er i højsædet.

MILJØ
Træ er ét af vores få fornyelige byggematerialer, og skovene
i de nordiske lande bliver passet efter bæredygtige principper. Vi fælder ikke flere træer, end vi genplanter. Samtidig er
limtræ det bygningsmateriale, der kræver mindst energi pr.
produceret kubikmeter - kun ca. 20% af den energi, der er
nødvendig for at producere en kubikmeter beton og endnu
mindre end til stål.

VÆRDIER
Det gode håndværk, den høje kvalitet og troværdigheden er
centrale værdier hos Flexwood. Hos os er et ord et ord, hvad
enten det gælder kvaliteten af vores CE-mærkede produkter
eller aftalt leveringstid og service.

En verden af træ
Udvikling • Samarbejde • Produktion

Flexwood A/S
Storstrømsvej 92
Øster Kippinge
DK-4840 Nr. Alslev
Tlf. 5443 2540
Fax 5443 2389
E-mail flexwood@flexwood.dk
Internet www.flexwood.dk

LIMTRÆ TIL BÆRENDE KONSTRUKTIONER
Flexwood’s primære arbejdsområde er produktion af limtræ til bærende konstruktioner… Lige fra rette bjælker til komplicerede buede emner. Vi bidrager gerne med
sparring fra byggestart til rejsegilde. I samarbejde med rådgiver og kunde, formes
projektet, og vi tilføjer forarbejdning, beslag, sekundære dele og evt. hjælp ved
montage, hvis det ønskes… Et nyt område er standard såvel som individuelle broløsninger, ligesom der tænkes mere håndværk og nøglefærdige leverancer i fremtiden.

BUER
En af Flexwood’s spidskompetencer er buer til tagkonstruktioner
etc., der spænder lige fra den mindste carport til den store tennishal,
broer, svømmehaller mv. Der er igennem årene opbygget et troværdigt
knowhow for opspændingen af krumme emner i vores fleksible spændebænk, der tillader de mest komplekse former, til glæde for såvel den
kreative arkitekt som for bygherre.

BESLAG
Flexwood’s beslag-serie omfatter en række beslag, der forenkler anvendelsen af vores limtræ. Nogle giver mulighed for
skjulte samlinger, mens andre er med til at give konstruktionen et let design. Nogle er standard, og andre er lavet til helt
specielle behov.

CE-MÆRKNING IHT. EN 14080
Flexwood er din garanti for levering af CE mærket konstruktionslimtræ. Vi er
certificeret efter produktionsstandarden EN 14080, der kræves, når der er projekteret efter EUROCODE 5. Kvaliteterne er nu delt op i GL klasser, og skal således
anvendes, når styrkekravet til konstruktionen fastslås – så vær’ altid opmærksom
på gældende regler og krav.

SØJLER
Limtræ søjler anvendes såvel udendørs som indendørs. Til fastgørelse af
søjler foreslår vi vores Ejner-beslag, der er let at montere og giver et godt
udtryk på det færdige byggeri. Vi tilbyder gerne løsninger, hvor søjlerne
tilpasses med affasninger, indlimede bolte, slidser for fodbeslag, osv., så
de kan monteres uden yderligere forarbejdning på byggepladsen.

BROER
Flexwood har gennem årene leveret broer til en lang række
formål ... lige fra havebroer over broer til parker og golfbaner
til gang- og cykelbroer til trafikale løsninger.
Nu har Flexwood for første gang sat en egen designet broserie i produktion. ”Walk’n Talk” er en have og parkbro, der
med enkelthed og elegance fremhæver detaljen i håndværket.
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