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Skibe er som mennesker - med unik personlighed 
og individuel stil. Derfor kræver det forståelse  
for det enkelte skib, før indretningen sidder lige  
i skabet.

Den forståelse har vi gjort til vores virksomheds-
filosofi. Så når vi leverer aptering, dæksudstyr, 
vinduer eller vandtætte døre, er det altid tilpasset 
skibet eller det konkrete behov. Vi har specia-
liseret i at stå for alle elementer af aptering og 
skibsudrustning – både indvendigt og udvendigt.

Arbejdsmålet er, at æstetikken er i højsædet, 
samtidig med at det kan holde til livet på havet. 
Og vi ved, at tiden er knap, når skibet er i dok. 

Derfor har vi et stort netværk af leverandører og 
samarbejdspartnere, som vi løbende er i kontakt 
med. Vi ved, hvem vi skal gå til for at sikre, at din 
ordre bliver udført og leveret præcist og til tiden.

Hvis du blot fortæller, hvad dit eller skibets  
behov er, og hvor og hvornår udstyret skal  
leveres, så klarer vi resten.  

Se produkterne med fingrene
Vi arbejder med præcise tekniske tegninger af 
vores produkter, og har meget billedmateriale. 
Men virkeligheden er bare bedre end illustrati-
oner. Derfor har vi indrettet et showroom med 
eksempler på produkter, blandt andet møbler, 
som kan opleves, testes og ”ses med fingrene”.  
Her kan kvaliteten mærkes, inden I sætter  
ordren i gang.  

Kort fortalt sætter vi en ære i at finde løsninger  
til udvikling og indretning af dit skib. Om det så 
er en enkelt dør eller det er hele indretningen. 

Skibsudstyr 
– der kan holde til  
livet på havet

 Fra små til store skibe 
 er kvalitet en mærkesag for os
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Panelsystem

•  Brandklasse fra B15 til A60

•  Alle former for dekorativ overfladebelægning

•  Standard panel eller vådrumspanel

•  Rustfri eller galvaniseret stål

•  Forberedt for kabelføring

•    Mulighed for omega-profil for demontering  

af individuelle paneler

Præfabrikerede wet-units

•  Komplet kabine

•  Knock-Down/Flat Pack

•  Individuel udforming

•  Standard udførsel

•  Rustfri udførsel

•  Levering worldwide

Udstyr

•  Individuel indretning

•  Formstøbte bordplader/håndvaske

•  Epoxy, vinyl eller fliser på dørk og skotter

•  Elektrisk eller vandbåren gulvvarme 

•  Standard toilet eller vacuumtoilet

Service

•  Lagerføring indtil projektopstart

•  3D-visualisering

•  Levering worldwide

•  Installation worldwide

•  Supervision

Loftsystem

•  Brandklasse C, B0, B15, A0, A30

•  Alle former for dekorativ overfladebelægning

•  Tilbydes som kassette- og som loftspaneler

•  Aluminium, galvaniseret eller rustfrit stål

•  Nem installation

•  Perforeret loft

Service

•    Installationslayout udfærdiges uden  

beregning fra GA-plan

•  Interiør design

•  3D-visualisering

•  Supervision

•  Turnkey

•  Installation worldwide
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Indvendige døre

•  Letvægtsdøre

•  B15-brandklasse

•  A0-Brandklasse

•  A30-Brandklasse

•  A60-Brandklasse

•  H120-Brandklasse

Aptering

•    Kundespecifikke løsninger af højeste  

maritime kvalitet

•   Fremstilling af møbler, der passer i designet  

af eksisterende aptering

•  Ordrestørrelse fra 1 enhed

•   Håndværksmæssig udførsel med fokus lang levetid

•   Lagerfører MED-certificerede marine madrasser

Muligheder

•    Belægning af High Pressure Laminate(HPL)  

eller ægte finer

•  Massive kanter af træ, aluminiun, ABS eller HPL

•  Polstrede sofaer, lænestole og konferencestole

•  Rustfrit kabysinventar

Service

•  Kort leveringstid

•  Fuld fleksibilitet i design

•  Interiør designforslag

•  3D-visualisering

•  Opmåling

•  Installation worldwide

•  Supervision worldwide

Muligheder

•  Akustik-døre

•  Ventilationsrist m/lyddæmpning

•  Kickout-panel

•  Dørlukker

•  Standard- og rustfri udførsel

•  Vindue

•  Panic bar

•  Lakeret eller med PVC-folie

Service

•  Lagerføring af kundespecifikke døre

•  Opmåling

•  Servicering worldwide

•  Installation worldwide

•  Udvikling af specialdøre
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Kvalitet og komfort 
til mandskabet

Mærsk Guardian fik tilføjet et beboelsesmodul med  

147 kamre med tilhørende kontor- og velfærdsfaciliteter.

Montageopgaven skulle løses på ultra-kort tid, på et 

område med ringe lagerfaciliteter Faaborg Jern leverede 

produkterne Just In Time efterhånden som installations-

arbejdet skred frem, og projektet blev afleveret rettidigt.

Indretning af  
hotelskib i dokken  
på rekordtid 

2 uger fra ordreafgivelse til opstart af levering.

Omfattende og spændende projekt med løbende  

opdateringer og ændringer af specifikationer.

Det tætte samarbejde med producenterne var  

udslagsgivende for en successfuld afvikling af en  

ombygning med særdeles kort frist!

Leveringsomfang til Wind Innovation

Vægpaneler
Præfabrikeret loftsystem
Præfabrikerede Wet-Units
Stålmøbler til omklædningsrum
Indvendige branddøre og servicedøre
Udvendige vandtætte døre
Udvendige branddøre 
Vinduesbokse
Vinduer
Udvendige vandtætte containerluger
Ventilationsluger
Mandehulsdæksler

Mærsk 
Guardian

C-bed
Wind Innovation

 Leveringsomfang til Mærsk Guardian

Vægpaneler
Præfabrikeret loftsystem
Præfabrikerede Wet-Units
Stålmøbler til omklædningsrum
Indvendige branddøre og servicedøre
Udvendige vandtætte døre
Udvendige A60-branddøre 
Udvendige A60-luger
A60-Vinduesbokse
A60-Vinduer
Mandehulsdæksler



10    Faaborg Jern / Produktkatalog 2016/17   Produktkatalog 2016/17 /  Faaborg Jern    11  

Udvendige døre & luger

•  Spuletætte døre og luger

•  Vejrtætte døre og luger

•  Vandtætte døre og luger

•  Brandsikre døre og luger

•  Glasfiber døre og luger

•  Hydrauliske skydedøre

•  Udvikling af specialdøre og- luger

Aluminiumdøre og glaspartier

•  Standardudførsel for indvendig montage

•  Karm med isolering for udvendig montage

•    Forberedt for påboltning eller montage  

med klemmekarm

•  Glaspartier i stor størrelse

•  Individuelle kundeløsninger

Skydedøre

•  Manuel åbning/lukning

•  Elektrisk åbning/lukning

•  Sensor åbning/lukning

•  Isolering i karm for udvendig montage

•  Varmekabel i karm for sikker drift i al slags vejr

Hårde belægninger

•  Individuelle designbelægninger

•  IMO-godkendte vinyler

•  Gummifliser

•  Epoxygulve

•  Norament

•  Designvinyler fra

- Ehrenborg

- Scala Cruise

- Amtico

Undergulve

•  A60 undergulve

•  Lydreducerende undergulve

•  Undergulve med varme

•  Letvægts undergulv

•  Fiberarmerede spartelmasser

•  Visco-elastisk dæmpningslag

Bløde belægninger

•  IMO-godkendte tæpper

•  Komplette måttesystemer

•  Tæppefliser

•  Banevarer

•  Individuelle designtæpper

•  Flotex-tæpper

•  Westbond-tæpper

•  Coral-måtter
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Dæksudstyr

•  Lederuller

•  Panamaklyds for dæksmontage

•  Panamaklyds for skanseklædning

•  Rulleklyds med 3-8 ruller

•  Enkeltpullerter

•  Dobbeltpullerter

Ankre

•  High Holding Power(HHP)

•  Super High Holding Power(SHHP)

•  Galvaniseret udførsel

•  Certificeret

•  Leveres komplet med kæde

Individuelle løsninger

•  Pullerter med lederuller

•  Lederuller på piedestal

•  Panamaklyds med rustfrie ruller

•  Kundespecifikke løsninger

•  Levering worldwide

Muligheder

•  Hærdet glas(Standard)

•  Thermoglas

•  Lamineret glas

•  Tonet glas

•  Varmeglas

•  Lyddæmpende glas

•  Brandsikre glaspartier

•  Glasliste i RF stål(standard)

•  Glasliste i messing

•  Yacht finish

Vinduer

•  Kundespecifikke løsninger i højeste kvalitet

•  Certificerede løsning i.h.t. marine standarder

•  Kvadratiske vinduer

•  Rektangulære vinduer

•  Trapez-formede vinduer

•  Buede vinduer

•  Oplukkelige vinduer

•  Brandsikre vinduer

•  Skudsikre vinduer

Visker- og sprinklersystemer

•  Integreret løsning med vinduesleverance

•  Pantograph viskere

•  Horisontale viskere

•  Opvarmede viskerblade

•  Betjening fra touch-panel

•  Programmering af viskergrupper

•  Integreret sprinklerløsning
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Faaborg Jernstøberi

• Den gode gamle kvalitet fra 1855

• Produceret i Danmark

Isdæksler

• Levering fra lager

• Karme for påboltning og isvejsning

• Låg i galvaniseret stål

• Låg i aluminium

Lænsepumper

• Levering fra lager

• Alle reservedele føres fra lager

• Mulighed for montering af hydraulikmotor

• Leveres i galvaniseret stål

• Montagedele i AISI316 RF stål

Til udvendige døre og luger

• Levering fra lager

• Forvridere for ståldøre og- luger

• Forvridere for aluminiumsdøre og- luger

• Hængsler for ståldøre og- luger

• Hængsler for aluminiumsdøre og-  luger

Dansk Værftsstandard

• Levering fra lager

• Mandehulsdæksler, standard

• Mandehulsdæksler, Svære undersænkede

• Mandehulsdæksler, Lette undersænkede

• Rensedæksler

• Skot- og påsvejsningsflanger op til DN500

Til døre

• Levering fra lager

• Rustfrie låsekasser m/ tilbehør

• Komplette cylinderlåsesystemer

• Dørholdere

• Dørstoppere

• Automatiske dørlukkere



Faaborg Jern 

Energivej 2

DK-5600 Faaborg

 +45 6261 7777

 fbj@faaborg-jern.dk

www.faaborg-jern.dk

  

Faaborg Jern er en lokal virksomhed med et 
internationalt netværk. Vores historie går tilbage 
til 1855, hvor vi som Faaborg Jernstøberi leverede  
støbegods til hele det maritime område. 

Som tiden er gået, har kundernes behov ændret sig,  
og det har vores virksomhed selvfølgelig også,  
men kærligheden til kvalitet og det maritime  
område er intakt. 

I dag er selve Jernstøberiet lukket ned og fokus er  
nu på inventar og skibsudstyr. Både indvendigt  
og udvendigt. 


