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NES Aarhus Odinsgaarden Horsens

KAB Advedøre

Med 10 års fugtgaranti
NewLine

AKB Jagtvej



 

Med 10 års fugtgaranti
NewLine
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TOP VVSNES Aarhus

Ringgården Aarhus NES Aarhus



 

 

Med 10 års fugtgaranti
NewLine
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Bolig Næstved

AKB Jagtvej

Horsens Boligudlejning

AKB Jagtvej



 

 

Med 10 års fugtgaranti
NewLine
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Himmerland Golf Resort

NordVestBODAB Værebro Park

Torring
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Bordplade tykkelse 20 mm

Vi kan producere vaske/plader efter mål og ønsker

Meterpris/Dybde 470 - 620 mm
Vask

Special dybde
Meterpris 620 - 770 mm
Meterpris 780 - 960 mm
Meterpris 960 - 1200 mm

Standard vaske
445 mm m/vask midt Dybde 380 mm
510 mm m/vask midt Dybde 280 mm
510 mm m/vask midt Dybde 380 mm 
610 mm m/vask midt Dybde 380 el. 480 mm
810 mm m/vask midt Dybde 380 el. 480 mm
1010 mm m/vask midt Dybde 480 mm
1210 mm m/vask midt Dybde 480 mm

Diverse
Special Voks
Bundventil
Vandhane VIVALDI

Tolerance på alle bordplader +/- 3 mm

Corrilit
Vasken der opfylder alle dine ønsker og krav

AB fabrik - Betaling 8 dages netto

Kontakt os for et godt tilbud

Produktliste 2022



Vaskemodeller

Model 3 Model 7

Model 4 Model 8

Model 5

Model 6

Model 9

Model 10
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NewLine
Med 10 års fugtgaranti

Produktliste 2022
Længde x Dybde x Højde - Standardskab: Hvid med sort kerne 

Alle standardskabe er inkl. aluhængsler og push lock. 
Ønskes andre farver, hængsler og greb, er dette muligt.

Overskab med 1 låge og 2 hylder
300 x 190 x 704 mm

Overskab med 2 låger og 2 hylder
430 x 190 x 704 mm (2 låger)
430 x 190 x 704 mm (2 spejllåger)
430 x 190 x 704 mm (2 spejllåger, Baldakin og LED)

500 x 190 x 704 mm (2 låger)
500 x 190 x 704 mm (2 spejllåger)
500 x 190 x 704 (2 spejllåger, Baldakin og LED)

600 x 190 x 704 mm (2 låger)
600 x 190 x 704 mm (2 spejllåger)
600 x 190 x 704 (2 spejllåger, Baldakin og LED)

600 x 190 x 704 (2 låger, LED i bund)

Ekstra hylde overskab
190 x 300 mm eller 190 x 430 mm
190 x 500 eller 190 x 600 mm

Underskab med 1 låge og 1 hylde
300 x 465 x 548 mm

Underskab med 2 låger og 1 hylde
430 x 370 x 548 mm
500 x 270 x 547 mm
500 x 370 x 548 mm
600 x 370 x 548 mm
800 x 370 x 548 mm

600 x 465 x 548 mm
800 x 465 x 548 mm
1000 x 465 x 548 mm

AB fabrik - Betaling 8 dages netto
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Kontakt os for et godt tilbud
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NewLine
Længde x Dybde x Højde - Standardskab: Hvid med sort kerne 

Alle standardskabe er inkl. aluhængsler og push lock. 
Ønskes andre farver, hængsler og greb, er dette muligt.

Specialskabe
760 x 380 x 548 mm m/tilpasning (Ringgården)

800 x 370 x 549 mm m/åben hjørne (Afd, 25 Skovgården)

Højskab med 2 låger og 5 hylder
300 x 330 x 1800 mm

Skab uden låge Hotel Heron
600 x 365 x 575 mm

AB fabrik - Betaling 8 dages netto

Underskab med 2 skuffer og softclose
430 x 370 x 548 mm
500 x 370 x 548 mm
600 x 370 x 548 mm
800 x 370 x 548 mm

430 x 465 x 548 mm
500 x 465 x 548 mm
600 x 465 x 548 mm
800 x 465 x 548 mm

Produktliste 2022

Kontakt os for et godt tilbud



Spejle

LED spot med driver
3 spot / 1 spot / 1 driver

Spejl med LED u/stik
600 x 650 mm
800 x 650 mm
900 x 650 mm
1200 x 650 mm

Spejl med LED m/stik
600 x 650 mm
800 x 650 mm
900 x 650 mm
1200 x 650 mm

   688,00

1.088,00
1.143,00
1.259,00
1.385,00

1.509,00
1.559,00
1.798,00
1.924,00

Salgspris 
excl. moms

AB fabrik - Betaling 8 dages netto
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Kontakt os for et godt tilbud

Produktliste 2022



Med 10 års fugtgaranti
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NewLine
Med 10 års fugtgaranti

 
NewLine er et produkt, som er sat sammen af en Corrilit vask samt et skab i kompaktlaminat  
 Hvad er Corrilit ?

 
 Corrilit er et produkt, som er støbt af 2/3 genbrug komposit, 1/3 glasfiber samt en membran. 

 
 
Da produktet er opbygget på denne kompakte måde, giver det en masse fordele.

 
-

 

Levnedsmiddel godkendt

 
-

 

Modstands dygtig overfor bakterier

 
-

 

Kan skræddersyes til et hvert formål

 
-

 

Slagfast

 
-

 

Lav vægt

 
-

 

Rengøringsvenlig

 
-

 

SEFA8 Godkendt (testet for over 60 kemikalier)

 
-

 

Varme test

 
-

 

Brandtestet (udvikler kun sod og vand)

 
-

 

Anvendelsessted både ude og inde.

 
 

Corrilit produceres bæredygtigt og lever op til en del af FN´s 17 verdensmål. 
Derudover er produktet genanvendelig, da det kan genknuses.

 

Produktet kan bruges til at producere f.eks. bordplader, vaske, kasser, tag, væg og afdækning. 

Disse kan laves i alle RAL farver og med granit look.

 
 

Produktet er udviklet til at kunne benyttes af laboratorie, sygehuse, skoler, stor køkkener,
bad og omklædning, hvor særlig krav er stillet.

 
 

Produktet

 

er udviklet og patenteret af Bose Nielsen i december 2012. Patent nr. PR177789.

 
 

Hvad består et kompaktlaminat skab af?

 
 

Skabene er produceret i 10 mm Kompaktlaminat.
giver flere fordele.

Det er et hårdt homogent materiale som 
 

 

-

 

Robust kvalitet

 

-

 

Slagfast

 

-

 

Elegant design

 -

 Gennemgående hængsler i Anodiceret aluminium

 

- Rustfri skruer med DeltaSeal coating

 

-

 

Smudsafvisende

 

-

 

Tåler kraftig rengøring

 

-

 Tåler højtryksrensning
Rengøring med alle rengøringsmidler.

 

-

  
 

Skabene er produceret til brug i svømmehaller, sygehuse, skoler, laboratorie, omklædning, 
bad og andre hårde miljøer, hvor der stilles særlige krav. 

  

Skabene leveres med Push Lock og findes som standard i farven hvid med sort kerne.

 
 



 
 

 

 

Lystrup 15.02.2019

 
 
”I august 2018 købte Nordbyens Energi og VVS et badsæt fra BN Produkter til Boligforeningen Ringgården

Aarhus. 
Dette gav anledning til et samarbejde mellem Nordbyens Energi og VVS og BN Produkter. 

 
Nordbyens Energi og VVS kunne se hvilke muligheder og fordele der er ved et NewLine badsæt fra BN 

Produkter. 
 
Efterfølgende har vi sammen lavet en udstilling med forskellige opsætninger. Alle disse med NewLine skabe 

og vaske fra BN Produkter. 
Dette produkt er valgt ud fra, at der gives 10 års fugtgaranti på både skabe og vaske, og derved undgår 

Nordbyens Energi og VVS og boligforeningerne en stor omkostning i fremtiden. 

Dette resultere i en mere tilfreds slutbruger.” 
 
Nordbyens energi og VVS renovere ca. 120-250 badeværelser pr. år og forventer et godt og stabilt 

samarbejde med BN Produkter, hvor der løbende sker udvikling af vare sortiment og design.  

 
BN Produkter har en god kvalitet, som lever op til forventningerne hos vores kunder. Leveringstiden er også 

ok på både lager- og bestillingsvare. 
 
NewLine har et flot design, hvor det er muligt at komme med input fra kunde mm. 

 
Al opfølgning med ordre osv. foregår pr. mail. BN Produkter er nemme at komme i kontakt med og svarer 

hurtig tilbage. 
 
Der kan selvfølgelig altid være forbedringer, og her kunne det være godt at der var en brugsanvisning vedr. 

vedligehold med til kunden. 
 

Med venlig hilsen 
Allan Thomsen 

  

  
Nordbyens Energi & VVS A/S 
  
Aut. VVS-Installatør 
Telefon: +45 70 27 27 10 

 
 

Mobil: +45 40 43 36 43 

E-mail:   ath@nordbyensenergi.dk 

Internet:  www.nordbyensenergi.dk 

  
Nordbyens Energi & VVS A/S 
Rokhøj 16  
8520 Lystrup 
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6. august 2018

Kære kollegaer 

Håber I nyder den dejlige sommer, og alt er vel. 

Jeg er netop retur efter ferie og så er det jo hverdag igen. 

Jeg er ved at skifte nogle badeværelsesskabe, som desværre viste sig ikke at kunne klare 

vilkårene i vores byggeri. 

Jeg skifter dem ud, til et produkt som jeg ved fungere optimalt hos mig, produktet er omtalt i 

vedhæftede dokument. 

Jeg er sikker på at I, til tider, også har udfordringer med små badeværelser og krav til 

udluftning, og dermed har øget krav til møblementet. 

Det er der fundet en løsning på, som jeg gerne står inde for og deler med jer. 

Sig til hvis I ønsker yderlig information, evt. besøg fra producentens side, eller specifikke 

tilbud til dine afdelinger, så formidler jeg gerne dette. 

Ser frem til at høre fra jer, fortsat god sommer  

 

Med venlig hilsen 
Avedøre Boligselskab Afdeling Nord 

Jan Poulsen 
Ejendomsleder 

 

Pottemagerporten 43 - 2650 Hvidovre 

Tlf. 36 34 36 79 - www.ek-avedorenord.dk 

ek-avedorenord@kab-bolig.dk       

Avedøre boligselskab administreres af forretnings-

førerselskabet KAB www.kab-bolig.dk 



 
 

 

Vedr. Bolig Næstved
Alle baderum er små, og badsættet udsættes derfor for meget fugt.

Vi har siden 2013 renoveret ca. 110 badeværelser hvor vi har leveret NewLine

badsæt til Bolig Næstved.
Vi var til 5 års gennemgang i marts 2018, hvor der ingen fejl var at bemærke,

på hverken badskabe eller badvask.
Der var dog et par ting vedr. lys, som var blevet udbedret i løbet af perioden.

Dette beviser at NewLine er det helt rigtige badsæt til fugtige rum.

Med venlig hilsen

Adm. Direktør

Michael Hovgaard Grebart

Emil Hansen & Søn A/S

Skallegårdsvej 6B

4700 Næstved

Tlf: 55721723
Web: www.emil-hansen.dk

Bestil arbejde direkte på hjemmesiden: klik her

VVS-VAGT! Ring 21 69 18 95 når uheldet er ude fra kl. 15.30 - 07.00

               22. april 2018
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Kære kollegaer                                                                                              24.12.2017

Herude har vi forholdsvis små badeværelser, det stiller større krav til udluftning og aftørring  

af møblet, efter bad. 

Jeg har desværre igennem tiden oplevet at vore bademøbler, i form af skabe og skuffer, 

langsomt forgår.

De holder simpelthen ikke til den daglige brug, hvor de ofte må tåle en del vand fra 

brusebadet, på trods af forhæng eller opsat skillevæg.

Desværre er det forholdsvis få steder at vi ser at møblet, efter bad, tørres fornuftigt af.

Selv de nyeste skabe, fra vores helhedsplan i 2014-2016, begynder desværre også nu at vise 

’svaghedstegn’.

Men nu er det slut, et nyt og ’vandfast’ produkt er fundet hos BN Produkter i Uldum, som jeg 

har haft samarbejde med igennem mere end 10 år.

Vi har bl.a. lavet køkkener sammen. 

De nye bademøbler, kan producers individuelt, alt efter ønsker og behov.

Jeg medsender her den nyeste brochure til inspiration.

Er der interesse for at høre mere om produktet, besøg hos producenten eller måtte I ønske 

yderlig information, medvirker jeg gerne hertil.

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

!Med venlig hilsen 
Avedøre Boligselskab Afdeling Nord

 Jan Poulsen 
Ejendomsleder

 

Pottemagerporten 43 - 2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 36 79 - www.ek-avedorenord.dk

ek-avedorenord@kab-bolig.dk   

  

 



•

•

•

Genanvend plast som alternativ til 
forbedring af bæredygtighedsprofil 
for kompositter/polyester.

EUROPÆRISK PLASTIK BEHOV

49 millioner tons

Emballage

Byggeri

Befordring

Elektronik

Genanvendelse og genbrug af udtjent plastik 
forbliver lav i Europa.
Den kemiske industri er nød til at arbejde tæt 
med plastgenbrugere til at hjælpe dem med 
at finde bedre og højere værdiapplikationer 
til deres produktion.

Indsamling

Vasket og knust

Plast baseret UPR

Corrilit Produktion

Cirka 26 millioner tons plastaffald produceres hvert år i Europa

Mindre end 30% indsamles til genanvendelse

Deponering (31%) og forbrændingsgrad (39%) er fortsat betydeligt høje

Efterspørgsel efter genanvendt plast tegner sig kun for 6% af 
efterspørgslen efter plast i Europa

Eksempel: Vask L:610 x D:380 x T:20 mm
220 kg polyester = 1800 stk. genbrugsflasker.
Dvs. 1 kg polyester = 8,18 stk. genbrugsflasker.
Vasken vejer 3,20 kg. Her bruges 2,5 kg polyester,
svarende til 20,45 stk. genbrugsflasker pr. vask.
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POCA GLASFIBER

Vi er en dansk familieejet virksomhed, der har arbejdet med glasfiberproduktion 
siden 1967 - DANSK PRODUCERET KVALITETSPRODUKT.

I vores topmoderne faciliteter, der både dækker administration, produktion 
og showroom, er vi i stand til at tilbyde unikke, individuelle løsninger inden for 

glasfiber emner.

Information

 
 

 


