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Bygcom er et danskproduceret kvalitetsprodukt 

til bolig- og erhvervsbyggeri.



Kostbesparende,
fleksibelt og kompatibelt  

Hos BYGCOM får du Danmarks førende elementløsninger og 

konstruktioner i stål. Du får et innovativt letvægts- byggesystem 

i koldvalset stål, der tilbyder dine projekter mange fordele 

– pakket, samlet og klar til montage. 

tyrken, holdbarheden, helt præcise samlinger og valsningen

giver dig helt nye muligheder og solide løsninger i dit byggeri. 

Med BYGCOM stålelementløsninger kan du erstatte traditionelle

 byggematerialer og opnå de mange fordele koldvalset stål giver. 

Nogle af fordelene er:

• Større nettoareal da stålprofilen tillader bedre isolering

• Reduceret byggeperiode for det samlede byggeri og mulighed 
for hurtigt at ’lukke byggeri’ så flere fag kan arbejde samtidig

• Større frihed til arkitektoniske løsninger uden svære og dyre
konstruktioner

• Det bedste ’vægt til styrke’ forhold på markedet

Læs videre, hvis du vil vide mere om fordelene ved 

BYGCOM stålelementsystemer.

S
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Hvorfor BYGCOM stål? Fordele ved at anvende 

BYGCOM koldvalset stål

YGCOM er Danmarks førende producent

 indenfor statiske stålprofilsystemer.

 Byggeri i BYGCOM stål er en praktisk og godkendt

løsning til mange af de udfordringer, man i dag

møder på byggepladser med traditionelle

 byggematerialer. 

Styrken, formbarheden, de helt præcise

 sam linger og måden profilerne valses på, 

åbner op for nye muligheder og solide løsninger.

Vi tilbyder CNC-valsede stålprofiler leveret som

færdige  elementer eller som løse profiler. 

Alle profiler har en "zink-coating", som beskytter

mod korrosion og giver en levetid på over 100 år

efter korrekt montering. Stålet i BYGCOM

 stål profiler er 100% genanvendeligt.

tørre nettoareal da stålprofilen tillader 

bedre isolering

• Reduceret byggeperiode for det samlede byggeri

• Bedre muligheder for arkitektoniske løsninger
uden svære og dyre konstruktioner

• Ingen udtørring på byggepladsen da stål ikke 
optager fugt

• Mulighed for hurtigt at kunne ”lukke byggeri” 
så flere fag kan starte på samme tid

• Det bedste "vægt til styrke" forhold på markedet 

• Færre garantisager på maler- og pudsearbejde,
da stål ikke krummer, krymper, revner osv. 

• Ingen overflader der skal efterses, da alle skruer 
i samlinger er undersænket fra fabrikationen. 

• Ensartet kvalitet og komplet levering giver 
ingen spild 

• Stålet vil altid have den samme styrke, hvor-
imod meget træ og andre byggematerialer bliver

kasseret pga. fejl

• Ingen risiko for råd, termitter, insekter eller 
skimmel i den bærende konstruktion. 

• Giver en god luftkvalitet da stål ikke er organisk,
og dermed ikke udleder ustabile organiske 

forbindelser

• Godt og stærkt alternativ til beton

• GENBRUGELIGT 
Stålprofilerne er 100% genanvendelige og består

i sig selv af 25% genbrugsmateriale.

• VEJER MINDRE 
Stålprofilerne er kun 1,2 mm tynde og vejer derfor

betydeligt mindre end mange andre bærende

elementer på markedet. 

• BRANDSIKKERT 
Stål kan hverken brænde eller selvantænde.

• HØJ PRÆCISION OG STYRKE 

Det anvendte stål er af meget høj kvalitet 

og ved valsning udføres alle skrue- og montage-

huller meget præcist,  hvilket sikrer en stærk 

konstruktion.

• SPAR MANDSKAB 
BYGCOM elementer er nemme at montere og 

der spares derved mandskab ved montagen.

• Med et bærende ydervægselement på kun 
89 mm med plads til fuld isolering giver dette

 mulighed for at lave ydervægsløsninger helt 

ned til 290 mm. 

Fordelene er mange og ikke til at komme uden om.Stål er et formidabelt byggemateriale.

B S

Koldvalsede stålprofiler 

produceres af tynde stålplader, 

der presses igennem en række 

valser, som derved former pladen 

til profiler af de ønskede dimensioner. 
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STEP BY STEP

STEP 1
BYGCOM modtager tegningsmateriale til kommende byggeri.

STEP 2
BYGCOM optimerer projektet til vores profilsystem 

og udfører de nødvendige statiske beregninger. 

STEP 3
BYGCOM sender, efter godkendelse af tilbud, 

produktionstegninger til vores topmoderne CNC-valselinje.

STEP 4
Efter produktion og samling leverer BYGCOM de færdige 

elementer til byggepladsen – klar til montering.

STEP 5
Jeres team, eller erfarne montører som BYGCOM kan henvise til,

monterer elementerne på byggepladsen.

Hos BYGCOM har vi 

et tæt samarbejde med 

entreprenører, bygherrer 

og arkitekter. 

Vi har også mange gode

idéer til optimal anvendelse

af vores stålelementer, hvis

du arbejder tværfagligt. 

Vores dygtige sælgere er

altid klar til at tage en snak

om dine behov og ønsker.

Produktion, samling og levering tager omkring 6 uger for et standard parcelhus. 

En bolig i BYGCOM elementer kan opsættes og gøres klar til det videre arbejde, på én til to arbejdsdage. 

entreprenør, 
arkitekt,
bygherre,
eller arbejder du
tværfagligt? 

ER DU

Med BYGCOM stålelementløsninger kan du erstatte traditionelle  byggematerialer og opnå de mange fordele koldvalset stål giver. 
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SPECIELLE  FORDELE

For dig som er entreprenør

SPECIELLE  FORDELE

For dig som er arkitekt

ENTREPRENØR & ARKITEKT

os BYGCOM er vi specialister i at lave

konstruk tioner i stål. Vi leverer de færdige

 elementer, som du og dit team monterer og

 fortsætter det videre arbejde på. Vores produkter

er af meget høj  kvalitet og sikrer en solid bygning,

der lever op til dine krav og kundens krav for det

enkelte projekt. Ud over de allerede nævnte gene-

relle fordele ved BYGCOM stålelementer er der

også specielle  fordele for 

dig som entreprenør.

Ved et samarbejde med BYGCOM tilbyder vi ikke

kun element-produktionen, men selvfølgelig også

et større samarbejde med dig og dit team og alt

den fornødne service, der hører til. Vi er altid

 behjælpelige med både design, beregninger og

hjælp med selve konstruktionen. Vi stræber efter

at have 100% tilfredse samarbejdspartnere 

og kunder.

Så hvis du vil stå for et fremtidssikret byggeri, hvor

der ikke er gået på kompromis med de  konstruktive

løsninger, vil BYGCOM stålelementer være et ideelt

valg for dig.

ed BYGCOM stålprofiler og stålelementer kan

du komme endnu videre i din stræben efter

at imødekomme dine klienters ønsker for deres

kommende drømmebyggeri. 

Vores byggesystem gør de kreative og svære

 løsninger langt lettere at lave, til en mere over -

kommelig pris. 

Ud over de tidligere nævnte fordele du opnår ved 

at vælge et BYGCOM stålelement, så tilbyder vi 

tre forskellige typer af stålprofiler med forskellige

anvendelsesmuligheder og anvendelsesområder.

Vores profiler egner sig til en hvilken som helst

 konstruktion, hvad enten det er loft, ydervæg,

 skillevæg, etagedæk, tag, facaderenovering,

brandsikrede lejlighedsskel, trapper og spær.

BYGCOM stålprofiler

• Er et letvægtsprodukt som f. eks. muliggør
større spænd mm. uden understøtning

• Giver mulighed for et fleksibelt design

• Muliggør modulopbygning og multifunktionelle
elementer

• Er et hybridsystem der kan fungere sammen
med gamle byggemetoder som  beton og træ

Hos BYGCOM tegner vi elementerne og laver 

de fornødne statiske beregninger i et specielt 

udviklet softwareprogram. Dette er fuldt ud 

kompatibelt med de største nuværende arkitekt -

programmer som BIM, Revit og AutoCad, hvilket

 optimerer samarbejdet mellem dig som arkitekt 

og BYGCOM. 

BYGCOM har udarbejdet en videns database med

retningslinjer, så dit kreative  arbejde kan få frit spil. 
H

M
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BYGHERRE & TVÆRFAGLIG

kal du have bygget nyt hus, garage, større

bebyggelse, etageejendom eller  lignende,

giver BYGCOM og BYGCOM stål elementer dig 

helt specielle fordele. 

BYGCOM sørger for at processen fra tegnings -

forslag til færdig hovedkonstruktion foregår

 gnidningsfrit. Ligeledes muliggør BYGCOM stål -

elementer at dine idéer kan blive til virkelighed, med

et minimum af kompromis i forhold til dine ønsker.

Ud over de tidligere nævnte fordele du opnår ved at

vælge et BYGCOM stålelement, så sørger vi for en

tæt og fyldestgørende kommunikation, hvad angår

konstruktion og udførelse. Vi snakker tæt sammen

med entreprenører og arkitekter og minimerer

 derved chancen for fejl på byggepladsen.

Med BYGCOM stålelementer får man som

 bygherre ydermere en bygning der: 

• Er brandsikker 

• Har et godt indeklima 

• Er energivenlig 

• Er 100% modstandsdygtig overfor svampe -
dannelser og råd 

• Er hurtigt lukket ved montage af elementer 
hvilket minimere byggefugt i bygningen

• Ikke påvirkes af vejrforhold og derfor ikke 
slår revner. 

rbejder du med andre specifikke opgaver

som mangler en løsning til opbygning, kan

BYGCOM  stålelementer være en god løsning for dig. 

Vi har erfaring med en lang række spændende

 projekter, hvor vores elementløsninger og høje

 materialekvalitet har givet ideelle løsninger.

Vi har blandt andet hos BYGCOM leveret: 

• Arkitekttegnede huse

• Erhvervsbyggeri

• Pavilloner

• Overdækninger 

• Skillevægge til lager 

• Messestande

Hvis du har spørgsmål eller har brug for sparring

i forbindelse med et byggeprojekt, så kontakt os 

for at få en snak og et uforpligtende tilbud.

SPECIELLE  FORDELE

For dig som er bygherre

SPECIELLE  FORDELE

For dig som arbejder tværfagligt

S A

BYGCOM koldvalset stål kan som udgangspunkt anvendes

alle de steder, hvor der i dag anvendes træ, sten eller beton. 
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Bygcom vægprofiler

Bygcom’s profiler giver mulighed for at tilpasse facaden uanset hvad bygherre

måtte ønske. Skal det være mursten, puds, træ eller andre pladeløsninger 

kan det nemt tilpasses, og konstruktionen fra Bygcom er allerede tilpasset 

ved levering. På højresiden illustrerer vi tre eksempler på opbygninger, men 

kun fantasien sætter grænsen. 
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TRÆ/STÅL VÆGPROFIL

• 13 mm fibergips

• 89 mm stålelement med isolering

• 10 mm CS plade

• X mm isolering (afhænger af hvilket
bygningsreglement der køres efter)

• 35 mm afstandsliste (Luftspalte)

• 25 mm beklædning

PUDS/STÅL VÆGPROFIL

• 13 mm Fibergips

• 89 mm Stålelement med isolering

• 10 mm CS plade

• X mm isolering (afhænger af hvilket
bygningsreglement der køres efter)

• 15 mm Puds (med net osv.)

MURSTEN/STÅL VÆGPROFIL

• 13 mm Fibergips

• 89 mm Stålelement med isolering

• 10 mm CS plade

• X mm isolering (afhænger af hvilket
bygningsreglement der køres efter)

• 30 mm luftspalte

• 108 mm mursten

340 m2 nybygget villa i midtjylland nyder godt af Bygcom’s konstruktioner , så byggeriet bliver billigere og hurtigere færdigt.



Generel viden om stål Anvendelse af stål

i arbejder hovedsageligt med fire forskellige

typer stålprofiler: C70, C89, C150 og C254.

Den valgte profiltype afhænger af anvendelses -

område samt de bagvedliggende statiske

 beregninger. 

Hvad er koldvalset stål?

Koldvalsede stålprofiler produceres af tynde 

stålplader, der presses igennem en række valser,

som derved former pladen til profiler af de ønskede

dimensioner. Denne koldvalsede proces (uden 

opvarmning) vælges for at beholde stålets fysiske

egenskaber. Samtidig i denne proces laves alle 

huller til skruer og installationer. Huller, udsparinger

og afkortninger i/af profilerne er lokket og klippet,

så zinken slutter tæt og stålet bevarer sin

 beskyttelse. Stålprofilerne udføres i 1,15 mm eller

1,55 mm godstykkelse alt efter behov. 

Profilerne er præcise, da de er baseret på det 

bagvedliggende tegningsmateriale.

e anvendte profiltyper til ydervægselementer

 består hovedsageligt af 89 mm profiler, men 

i nogle tilfælde anvendes også 150 mm profiler. 

Det til stræbes at anvende 89 mm i størstedelen af

 ydervægselementer, men der kan være tilfælde,

hvor statikken kræver et kraftigere materiel eller

 situationer, hvor der skal føres et afløb eller

 tilsvarende, som ikke kan være i et 89 mm profil. 

Stolpeafstanden i ydervæggene tilpasses den

 indvendige beklædning for at gøre det videre

 arbejde nemmere. Derfor placeres stolperne pr.

450 mm og 300 mm i vådrumszoner medmindre

det af statiske årsager ikke kan lade sig gøre. 

Dette kan blandt andet være i forbindelse med

 vindues- og døråbninger, lodrette kræfter fra

 ovenstående elementer og understøtning af

 etagedæk eller tag. Ydervægselementer forsynes

ved fabrikation med tværgående installationshuller

i både top og bund. Dette sikrer en effektiv og nem

montage af f.eks. kabler i det videre forløb. 

Alle vores ydervægselementer, kan efter ønske,

 leveres beklædt på udvendig side med en "kalium -

silikatplade". Denne plade kan fungere som damp-

spærre i bygningen og derudover som vindplade.

Alle plader skydes fast på stålkonstruktionen og

tætnes helt med en fuge. Ønskes kaliumsilikat -

pladen anvendt som dampspærre monterer vi

ydermere en dampspærrefolie i toppen af element -

erne som kan forbindes med den overliggende

 konstruktion. Det samme gør sig gældende i

 vinduesåbninger. Folien bliver fuget ind imellem stål

og plade, så der derved kommer en klemt samling.

Stål er et formidabelt byggemateriale.

V D

YDERVÆGSELEMENTER

Alle profiler har en ”zink-coating” som beskytter mod 

korrosion, samt giver en levetid på over 100 år ved korrekt 

installation. Derudover består alle stålprofiler der leveres 

til en byggeplads af min. 25% genanvendt materiale. 

Stålet i sig selv er 100% genanvendeligt.
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Dækelementer

De anvendte profiltyper til dækelementer består

hovedsageligt af 89 mm eller 150 mm profiler.

 Dækelementer udføres i to forskellige konstruk-

tionstyper: gitterdragere eller rammeløsninger.

Gitterdragere

Den første type konstruktion er opbygget på

samme måde, som spærelementerne med en  

top- og bundskinne. Imellem disse laves kryds -

udvekslinger i samme profiltype som top- og

 bundskinne. Denne krydskonstruktion giver

 elementet en meget stor styrke og holdbarhed.

Disse elementer monteres som et bjælkelag i

 dækket. Denne type konstruktion anvendes hoved-

sageligt i de områder, hvor der stilles store krav til

bæreevnen. Denne type opbygning har en fordel,

hvad angår tekniske installationer, da der er plads

mellem krydsstiverne til at trække kabler,

 ventilationsrør m.m..

Rammeløsning

Den anden type element består hovedsageligt af

150 mm eller 254 mm profiler. I denne type element

vender profilerne på højkant. Elementerne projek -

teres så de danner en samlet ramme, der dækker

det ønskede areal. Denne løsning anvendes

 hovedsageligt i mindre rum, hvor der ikke stilles

vanskelige krav til statikken. Ydermere anvendes

denne type rammeløsning også til nedstroppede

lofter, mindre tagløsninger og til repos.

Spær

De anvendte profiltyper til spærelementer består

hovedsageligt af 89 mm eller 150 mm profiler. 

Hos BYGCOM arbejder vi med to forskellige spær-

løsninger.

Spær til flad og ensidig taghældning

Spærelementerne produceres med en top- og

bundskinne. Ind imellem disse laves krydsudveks-

linger i samme profiltype som top- og bundskinne.

Denne krydskonstruktion giver spæret en meget

stor styrke og holdbarhed. Højden på det enkelte

spær varierer alt efter kravet til mængden af

 isolering og den belastning spæret skal kunne

 kapere. Ved BYGCOM har vi flere metoder til at give

spæret ekstra styrke, hvilket gør systemet yderst

fleksibelt. Afstanden imellem krydsafstivningerne

gør det muligt at fremføre tekniske installationer

uden forhindringer. Fremgår der specielle ønsker ift.

gennemføringer af tekniske installationer, gør vi

selvfølgelig alt vi kan for at tilgodese disse, så

længde de statiske forhold tillader det.

A-spær

A-spær udføres på traditionelt vis som vi kender

dem fra træindustrien. Her skrues profilerne

 sammen efter de ønskede mål. Spærene får derved

en samlet tykkelse på 41 mm og er klar til at få lavet

undertag, blive isoleret, lægtet osv. A-spær er som

udgangspunkt den billigste løsning af de to, da der

her anvendes mindre stål. Dette gør selvfølgelig

også, at denne type konstruktion har nogle andre

anvendelsesmuligheder end de "flade" spær.

ANVENDELSE AF STÅL – FORTSAT

STÅL-SPÆRSTÅL-ELEMENTER

Vil du have et fremtidssikret byggeri, hvor der ikke 

er gået på kompromis med de konstruktive  løsninger, så

vil BYGCOM stålelementer være et ideelt valg for dig.
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SKILLEVÆGSELEMENTER fra BYGCOM produceres

hovedsageligt i profiltyperne 70 mm og 89 mm, på

nær når det af statiske grunde er nødvendigt med

en større profildimension. 

Skillevægselementerne fungerer ofte som bindeled

på tværs af bygningen og har derfor en stabilise-

rende effekt, der er med til at give bygningen sin

styrke og holdbarhed. Skillevægge fra BYGCOM kan

ydermere fungere som bærende og dimensioneres

derefter. Alle skillevægge produceres med indbyg-

gede krydsstivere, der er med til at stabilisere

 bygningen. Stolpeafstanden for de lodretstående

profiler tilpasses det valgte beklædningsmateriale

for den aktuelle byggesag. Dette gør det nemt for

det videre arbejde, da tilskæringer og spild mini -

meres. Stolperne står derfor i langt de fleste

 tilfælde pr. 450 mm og pr. 300 mm i bademiljøer.

I alle skillevægge er der forlokket huller til installa-

tioner, hvilket er med til at optimere den videre

 arbejdsgang, da alle kabler og installationer

 uhindret kan fremføres.

Facadeelementer

Den anvendte profiltype til facadeelementer

 afhænger typisk af den ønskede konstruktion. Vi

 leverer hovedsageligt profiler i 89 mm eller 150 mm

til denne type opgave. Facadeelementer kan

 leveres i præcis den størrelse, der er behov for. 

Ved elementer større end 3,3 m x 4,2 m deles

 elementet til flere og boltes sammen i de for -

lokkede huller. Facadeelementer fra BYGCOM er

yderst fleksible, da vi kan tilpasse dem til langt de

fleste opgaver og arbejder med profiler som kun

har en bredde på 41 mm. Er der specifikke ønsker 

til stolpeafstande, vandrette og lodrette poster i

forbindelse med det udvendige beklædnings -

materiale, udfører vi dette efter ønske. Ydermere

udfører vi det, hvis der er ønske om forlokkede

 huller til fremføring af installationer eller ventilering

i top- og bundskinne. Elementerne kan leveres

 færdige og samlede eller som løse profiler, der

samles på byggepladsen.

Dine ønsker

BYGCOM arbejder progressivt på at erstatte

 traditionelle byggematerialer med stålelementer, 

til gavn for byggeprocessen, kunden og miljøet. 

Designfrihed, energioptimering, nem vedlige -

holdelse, økonomisk besparelse, alsidighed og høj

 kvalitet er alle værdier BYGCOM stålelementer

 sætter i højsædet.

VEST

(+45) 91550009

ØST

(+45) 91550009

ANVENDELSE AF STÅL – FORTSAT

SALG
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BYGCOM Denmark ApS
Hammeren 1
6715 Esbjerg N
Telefon: (+45) 91550009
Mail:  info@bygcom.com
Site:  www.bygcom.com

Har du spørgsmål, eller ønsker du at høre mere omkring vores produkt, arbejdsmetoder, 

samarbejdspartnere, leveringsbetingelser eller lignende, så kontakt os endelig. 

Vi er altid klar til at give en tilbagemelding eller et konstruktivt svar.

KONTAKT OG INFO



Stålsat produktion
Vores stålkonstruktioner kan nemt bære en udhængende tagkonstruktion. 

En blandt mange fordele, når du handler med Bygcom.
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Vi har stor erfaring og viden inden for stål – og er stolte af vores produktionsmuligheder.

Vores dygtige folk ved hvad 

det vil sige, at have kvalitet

på byggepladsen.



BYGCOM Denmark ApS •    Hammeren 1   •    DK – 6715 Esbjerg N
Telefon: (+45) 91550009    •    Mail: info@bygcom.com   •   Site: www.bygcom.com
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