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Fibercementskivan som ger
dig värde för pengarna
Ljungberg Fritzoe är exklusiv leverantör i Sverige av PRIMAflex –
en obrännbar, mångsidig byggskiva av fibercement som kan användas
i såväl invändiga som utvändiga applikationer.
Annons

L

jungberg Fritzoe startades
2013 men är redan ett av
Sveriges största sourcingföretag inom skivmaterial.
Enligt bolagets vd, Thomas
Ljungman, har Ljungberg
Fritzoes kunder insett fördelen med att
ha en dedikerad partner som hittar produkter och logistiklösningar, som också
passar marknadens efterfrågan:
– Vi har för närvarande en situation i
Sverige, och världen, med stora brister på
skivmaterial. Då är det en fördel för våra
kunder att ha en snabbfotad och pålitlig
partner som oss, med ett världsomspännande nät av de starkaste skivleverantörerna. Vi är innovativa och letar och finner
dagligen nya lösningar, vilket gör oss till
en modern skivvaruleverantör.
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Ett bra exempel på bolagets breda
produktportfölj är PRIMAflex. Skivan
har utmärkta egenskaper att motstå
brand, fukt, buller,
stötar och slag. Den
är dessutom resistent
mot mögel och röta
och har även motståndskraft mot de
flesta förekommande
kemikalier inom till
exempel industrin.

gör den överlägsen andra byggskivor.
– Vi såg att det fanns en helt dominerande produkt på marknaden för fibercementskivor, men
hittade PRIMAflex
som är ett alldeles
utmärkt – om inte
bättre i flera avseenden – alternativ, säger Julia Ljungberg,
marknads- och
försäljningschef.

PRIMAflex är
tillverkad av giftfria
naturliga mineraler; huvudsakligen
cement, sand, vatten och cellulosafibrer.
Den har en unik sammansättning med
fysiska och mekaniska egenskaper som

Skivan är stark och
hållbar och tappar
inte sin styrka på grund av fukt, slag och
värme. Dess egenskaper tillsammans
med sin relativt låga vikt (1300 kg/m3)
gör att PRIMAflex har ett brett använd-

Vi är innovativa och
letar och finner
dagligen nya
lösningar

ningsområde och kan främst användas
som beklädnadsskiva i till exempel förråd, garage, soprum och miljöstationer.
PRIMAflex, som har goda ljudegenskaper, kan även användas till uppbyggnad
av mellanväggar, som vindskyddsskiva,
takfotsinklädnad, fasadbeklädnad, gavel
spetsar, sockelskiva, blindbottenskiva
och formsättning. Skivan står emot slag
och stötar, uppfyller brandkrav, klarar
värme och/eller kyla utan att tappa sina
egenskaper och ger på så sätt en fuktoch brandsäker konstruktion.
– Vår målsättning är att våra kunder
och slutkonsumenter ska få ut maximalt
för sin investering, och då vill vi uppmuntra till att man inte ska välja ett
specifikt varumärke av gammal vana utan
det som ger mest valuta för pengarna,
avslutar Julia Ljungberg.

PRIMAflex
PRIMAflex finns listad i SundaHus, Byggvarubedömningen,
Svanens Husproduktportal
samt BASTA.
Några av PRIMAflex viktiga
produktfördelar: vädertålig
(fukt/värme/kyla), obrännbar,
stark och slagtålig, låg vikt, lätt
att bearbeta, kostnadseffektiv,
miljövänlig och tålig mot
skadedjur.
Det bästa från världens alla hörn.
Till vårt lager i Katrineholm skeppas
dagligen produkter från hela världen.
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Läs mer på:
www.ljungbergfritzoe.se

