Ude- og indeaktiviteter
under samme lette tag

new dimensions

new dimensions

Innovative løsninger
med limtræ og membran
FlexCover forhandler det patenterede let-hal system Space Wood fra det
italienske firma Wood System, som har mere end 25 års erfaring inden
for limtræskonstruktioner med membrantag. Med dette færdigudviklede
system tilbyder vi enkle og økonomiske let-hal løsninger, der tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov.

Overdækninger til sport og leisure
Let-hal systemet med limtræ kan anvendes overalt, hvor der er et behov
for overdækning. Særligt inden for sport og leisure har systemet vist sine
stærke sider – så som byggeri af lette haller til multisport, tennis, fodbold,
basket og street-aktiviteter samt til svømmehaller og overdækninger i
institutioner.

Konstruktioner med store frie spænd
Det højt profilerede Space Wood system gør det muligt at opbygge komplekse geometriske konstruktioner med store frie spænd. Med Space
Wood er FlexCover i stand til at tilbyde vores kunder en lang række
interessante design og arkitektoniske muligheder, der tilgodeser behovet
for at være ude inde.
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FlexCover gør det muligt
at spille tennis ude inde hele året
Med en let-hal fra FlexCover kan tennisklubber nu tilbyde deres medlemmer at svinge tennisketsjeren ude inde året rundt. Overdækningen er
tilpasset tennissporten og er en arkitektonisk designet, færdigudviklet og
afprøvet limtræskonstruktion med membrantag.

Spil ude inde
- og få det bedste fra to verdener!
Lad FlexCover hjælpe med at projektere den ideelle overdækning til tennisklubben. Med en let-hal løsning kan der spilles tennis ude inde året rundt.
Det regner aldrig, bagende sol holdes ude, og den traditionelle spilsæson
er mere end fordoblet!

Få præcis den løsning klubben har behov for
Overdækningerne kan leveres som enkeltbaneoverdækninger eller som
sammenbyggede. Overdækningerne leveres som standard med membrantag samt sider, der kan lukkes og åbnes efter behov.
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Lige bjælker

Geometriske konstruktioner
der holder
Med Space Wood systemet kan FlexCover tilbyde forskellige bjælketyper
og konstruktionsprincipper, der i enhver forstand holder. Systemet gør det
muligt at arbejde med store frie spænd – i stærke konstruktioner, der også
holder arkitektonisk og designmæssigt.

Lige bjælker
Space Wood er et patenteret byggesystem baseret på lige limtræsbjælker og et unikt samlings- og låsesystem. Med Space Wood kan man
modulere enhver konstruktion. De mindre konstruktioner er standardiserede i
8 m. x 8 m., 10 m. x 10 m., 12 m. x 12 m. og 14 m. x 14 m. Større konstruktioner fremstilles efter opgave.
Alle konstruktioner leveres standard med et designet membrantag.
Dobbeltkrumme konstruktioner designes ligeledes i Space Wood med
maksimal designfrihed for arkitekter og planlæggere.
Krumme bjælker

Krumme bjælker
Wood Arch er et modulært byggesystem i lamineret limtræ. Systemet består
af 4 buer samt 2 indvendige krumme buer. Wood Arch er et standardsystem, som fås i 2 størrelser, 9 m. x 9 m. og 10 m. x 10 m. Systemet kan
sammenbygges og skaber et interessant miljø. Leveres med membrantag.

Eco-bjælke
Eco Wood er et modulsystem i laminerede krumme limtræsbjælker.
Systemet er specielt designet til at skygge for sol og regn. Eco Wood leveres
i standardstørrelser 8 m. x 8 m., 10 m. x 10 m. og 12 m. x 12 m. Leveres
med membrantag.
Eco-bjælker
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Lad ungerne lege inde,
når de skal ud
”SKAL vi ud?” er et spørgsmål, lærere og pædagoger både skal besvare
og forsvare dagligt – ofte med sure børne-miner til følge, især når regnen
pisker ned. Overdækkede lege- og aktivitetsarealer er en kæmpegevinst
for enhver børnehave, SFO, vuggestue og fritidsklub. Her kan børnene
udfolde og udvikle sig både fysisk, motorisk og socialt – i attraktive rammer og hele året rundt.

Ude inde skaber rum med højt til loftet
FlexCovers overdækninger danner en klimaskærm, der gør det muligt
at øge trivselen hele året – både fysisk, socialt og læringsmæssigt. Det
udendørs indemiljø er attraktivt og stimulerer nærmest af sig selv til
udendørs aktiviteter – en værdifuld modvægt til det mere stillesiddende
indendørs liv. En FlexCover overdækning giver frihed til at skabe et nyt
univers med højt til loftet - i enhver forstand - og ikke mindst en behagelig
akustik.
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Fra multihaller til street-basket
FlexCover kan bygge alle typer af haller, men vores ambitioner og mission
er at levere halløsninger, der stimulerer til fysiske og sociale aktiviteter i et
udendørsmiljø med masser af plads og frisk luft. FlexCover leverer såvel
enkeltstående halløsninger som løsninger i kombination med eksisterende
idræts- og halmiljøer.

Dyrk favoritsporten i tørvejr
Street-aktiviteter i alle former så som skating, rulleskøjteløb, streetfodbold, parcour o.l. er oplagte sportsgrene at dyrke ude inde – ligesom
fysiske træningsmiljøer a la military bliver en tand sjovere under FlexCovers
overdækninger.

Kom i gang – det betaler sig
FlexCovers halsystemer er fleksible og samtidig et interessant økonomisk
alternativ for idrætslivet. Til en start kan man som lokal sportsklub investere i en enkelt overdækning og på den måde se og opleve, hvad fordelene
er ved at dyrke sport ude inde.

FlexCover – en god sparringspartner
Med en god placering i lokalområdet og en håndfuld ildsjæle, der brænder
for sagen, er projektet allerede godt på vej. FlexCover deltager gerne med
råd og vejledning fra de første skitser, til overdækningen er på plads.
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Overdækninger
for alle slags vandhunde
Vand er liv – i en enhver henseende. Pools og bassiner er det
rette element til både aktivitet og afslapning, og med sine fleksible overdækninger skaber Flexcover de bedst tænkelige rum for
alle, der nyder at hoppe i vandet til sport, til fritid, til hygge med
familie og venner – eller som wellness eller terapi.

Få sommer året rundt
Wood Systems pool covers er velegnede til at skabe integrerede
miljøer, hvor traditionelle udendørs oplevelser kan nydes inde.
Den danske udendørs sæson er kort og lunefuld, men Flexcover
kan hjælpe med interessante fleksible overdækninger, der forlænger sommeren.

Wood systemer
Space Wood byder på mange designmuligheder for arkitekter
og planlæggere. Systemet kan opbygges til alle svømmehaller
og er specielt velegnet til badelande. Space Woods limtræsbuer
er ideelle til alle typer af badelande, svømmehaller og pool overdækninger, og der findes endda løsninger med indbygget automatiseret åbning af taget.

Solbad og D-vitaminer
FlexCover leverer intelligente overdækninger med ETFE folie til
svømme- og badelande. Folien er bl.a. kendt fra internationalt
berømte byggerier som OL Water Cube i Beijing og Tropical
Badeland i Berlin. ETFE folien har indbygget isolering samtidig
med, at hele lysspektret passerer. Man kan derfor sole sig
under tag – og samtidig få glæde af den naturlige dannelse af
D-vitamin. Folien har yderligere den vigtige egenskab, at lydniveauet, ekkoet, reduceres naturligt, da lydbølgerne passerer
næsten uhindret gennem folien.
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Plads til kreativitet og nytænkning
FlexCover er specialister inden for udførelse og projektering af tekstilarkitektur. Vi tilbyder en lang række forskellige membranløsninger, der
matcher tidens krav og kundernes ønsker om flotte overdækninger og
afslutninger af byggerier.
Med membranteknologi har arkitekternes kreativitet frit spil, og bygherren
får kontante fordele og arkitektoniske muligheder, som ikke findes med
andre materialer eller designløsninger.
FlexCover tilbyder solid viden og erfaring inden for projektering og levering
af membranteknologi samt gennemførelse af projekter af ethvert omfang.
Vores tilgang til produkterne er i høj grad vidensbaseret, og vi kan i kraft af
mange udenlandske referencer dokumentere, at membranteknologi giver
unikke muligheder for spændende og holdbare løsninger.
Membranløsninger har været anvendt i de seneste 30-40 år – eksempelvis til det olympiske stadion i München 1972, det olympiske svømmestadion i Beijing 2008 og skydetaget i Parken i København. Desuden har
tekstilarkitektur været anvendt i forbindelse med Roskilde Festival (Orange
Scene, Aarhus Festuge (Univers) og Diamanten i Fynshav, og senest har
FlexCover leveret unik tekstilarkitektur til det nye væksthus i Botanisk Have
i Aarhus.
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