BUILDING
POSSIBILITIES
NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed,
som repræsenterer førende europæiske producenter af tag
og facadeprodukter i zink, kobber og aluminium.
NG ZINK A/S er leveringsdygtig i både råmaterialer til egen
forarbejdning, såvel som færdigt producerede produkter klar til montage, samt diverse relaterede tilbehørsprodukter
og værktøj.
NG ZINK A/S benytter kun materialer, som lever op til de
strengeste kvalitetskrav med hensyn til langsigtet vedligeholdelsesfri holdbarhed, ekstrem vejrbestandighed,
fremragende bearbejdningsevne og stabilitet. På afgørende
punkter ligger produkterne betydeligt over de europæiske
normkrav.
Kvalitet, fleksibilitet, service, erfaring og
leverancesikkerhed, er nogle af nøgleordene i virksomheden.

Professionelle
monteringsklare
facadeløsninger i zink,
kobber og aluminium.

UNIKT KONCEPT
NG PRO - FACE sikrer at du
-uden specialuddannet
personale og værktøj, kan
levere professionelle
facadeløsninger i zink,
kobber og aluminium af
højeste faglige kvalitet,
til yderst konkurrencedygtige priser.

Kompetent rådgivning og support
Vores stab består af fagfolk, der alle
har en solid og relevant baggrund for at
kunne guide og vejlede jer på bedste vis.

Herved sparer vores kunder både tid og
penge, samtidig med, at kvaliteten og
resultatet er på højeste niveau.

Vi rådgiver med sikkerhed vores kunder
godt igennem processen, så monteringen af vores produkter med lethed
styrkes og effektiviseres.

Opstår der situationer der kræver
specialviden, eller faglig assistance står
vores NG PRO - SUPPORT team klar til
hurtigt at rykke ud og hjælpe jer gennem
processen.

Monteringsklare facadesystemer i zink, kobber
og aluminium. NG ZINK A/S tilbyder en bred vifte
af monteringsklare facadesystemer. Herunder
blindfals, stikfals, stående fals, klink og sternbeklædning. Produkterne leveres i såvel standard
som specialmål.
Vi projekterer materialerne efter tegning og mål,
og tilbyder alle kunder et montagekursus hos os,
hvor alle byggetekniske vejledninger, arbejds-

gange og relevante tips og tricks gennemgås, hvilket sikrer en hurtig, nem og holdbar
montage.
Kræver projekter individuelle tilpasninger på
byggepladsen eller specialværktøj, står vores
NG Pro Support team klar til at rykke ud og
guide jer igennem processen.
Læs mere om NG PRO Support på de
kommende sider.

NG PRO - FACE
•

PROFESSIONELLE MONTERINGSKLARE
FACADELØSNINGER

•

HURTIG LEVERING AF SPECIALLØSNINGER

•

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

•

BLINDFALS, STIKFALS, STÅENDE FALS,
KLINK OG STERNBEKLÆDNING

•

RÅDGIVNING OG PROJEKTERING

•

I ZINK, KOBBER OG PRÆLAKERET ALUMINIUM

•

GRATIS MONTAGEKURSUS

•

PÅ STANDARD ELLER SPECIALMÅL

•

NG PRO SUPPORT (SE MERE PÅ SIDE 14)

•

NG PRO MARKETING (SE MERE PÅ SIDE 16)

NEM BESTILLING - STEP BY STEP

1. Opmåling

2. Bestilling

Indsæt jeres mål på vores opmålingstegning, hvilket
sikrer at vi har alle relevante oplysninger til din ordre.
Alternativt kan du tage en kopi af tegningerne på huset,
eller bestille vores NG PRO Support Team til at
foretage opmålingen (opmålingsskemaer finder du
på vores hjemmeside www.ng-zink.dk)

Der indsendes opmålingsskema
eller tegning til os pr. mail,
fax eller post.

3. Klargøring

4. Levering

Vi projekterer materialerne, og producerer
facadebeklædningen efter mål, så det hele er
klar til hurtig og nem opsætning.

Produkterne leveres opsætningsklare
direkte til virksomheden, eller på byggepladsen med alt nødvendigt tilbehør.

5. Montage
Vi giver jer et montage kursus enten inden,
eller i forbindelse med jeres første projekt på byggepladsen. Kræver projektet specialtilpasninger på
stedet, rykker vores NG PRO Support Team ud og
foretager de nødvendige tilpasninger.

6. Færdigt arbejde
Så har vi det færdige resultat.
En sikker, flot montering af højeste kvalitet
med livslang holdbarhed.

NG PRO
SUPPORT TEAM
NG ZINK A/S tilbyder en service og support der
er helt på højde med kvaliteten af vore produkter.
NG PRO Support team er et hold af specialuddannede håndværkere, med den højeste faglige
viden og ekspertise inden for fagområdet.

UDDANNELSE AF JERES MEDARBEJDERE

OPMÅLING AF PROJEKTER

PROJEKTERING

RÅDGIVNING OG SUPPORT

FAGLIG ASSISTANCE
SPECIALTILPASNINGER OG AFSLUTNINGER
PÅ BYGGEPLADSEN

Opstår der situationer
eller opgaver der kræver
specialtilpasninger,
uddannelse, værktøj og
lignende er vores hold
af eksperter altid klar
til at hjælpe jer hurtigt
og sikkert igennem
processen, så det bedste
resultat opnås.

Vi arbejder med grundstoffer.
Naturens materialer - det er kvalitet, der holder.

Zn
Cu
Al

Zink.
Indtager 23. pladsen over de mest
udbredte grundstoffer på jorden, og
udgør en naturlig tilstedeværelse
på såvel jorden, som i menneskets

krop. Zinkminer findes i alle egne
af verden, men de største producenter er Australien, Canada,
Kina, Peru og USA.

Kobber.
Kobber er et af de få metaller der
optræder som rent metal i naturen,
frem for i kemisk forbindelse med
andre stoffer. Af den grund har

nogle af de tidligste civilisationer
haft adgang til dette metal, og
mennesker har brugt kobber i
mindst 10.000 år.

Aluminium.
Aluminium, som er det tredjehyppigste grundstof i jordskorpen, har lav
massefylde (ca. 1/3 af jerns),

stor mekanisk styrke i legeringer
og er korrosionsbestandigt.

NG ZINK HOTLINE - brug for vejledning? Ring: +45 7217 0103

VI HAR EN BRED VIFTE AF LØSNINGER
I VORES NG PRO - KONCEPT

NG PRO - RAIN

NG PRO - ATTIC

Monteringsklare tagrendeløsninger
i zink, kobber og aluminium.

Monteringsklare kviste
i zink, kobber og aluminium.

NG PRO - ROOF

NG PRO - PROFILE

Monteringsklare tagsystemer
i zink, kobber og aluminium.

Monteringsklare bygningsprofiler inddækninger og taghætter på specialmål
i zink, kobber og aluminium.

NG ZINK A/S
Kometvej 15A, 8700 Horsens
Tlf.: +45 7217 0103
Fax: +45 7217 0104
Mail: salg@ng-zink.dk
www.ng-zink.dk

