
TANKSYSTEMER

  PUMPEBRØNDE     BASSINER
  RENSESANLÆG     BIOGASANLÆG
  CIRKULÆRE BEHOLDERE    FIRKANTBEHOLDERE



VI STØBER IDÉERNE 
– OG SÆTTER NYE STANDARDER
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ØSB, Perstrup Beton Industri, Bygge-
bjerg Beton Industri, Svinninge Beton  
Industri og Abeo udgør virksomheder-
ne i Industri Beton Holding A/S, der  
beskæftiger ca. 350 medarbejdere.  
Personalet er fordelt med ca. 100  
ansatte hos ØSB, ca. 130  hos  
Perstrup, ca. 50 hos Byggebjerg, ca. 
60 på den nyåbnede fabrik i Svinninge 
samt 3 personer hos Abeo, der pri-
mært har fokus på udvikling, optime-
ring og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton  
Holding A/S leverer alle slags beton- 
elementtyper til renovering, ombygning 
eller til helt nye projekter til byggeriet.  

Vi tilbyder totalleverancer af komplette 
råhuse - inkl. projektering og montage. 
Yderligere producerer vi elementer til 
anlæg, infrastruktur, tanke og land-
brug.

Vores betonløsninger sætter nye 
standarder – og vi er altid klar til at 
stille vores ekspertise og erfaring til 
rådighed, når der skal udvikles nye og 
spændende projekter.

Kontakt os – og lad os sammen hæve 
standarden for dit projekt.



   

Beton sikrer stabile og miljørigtige produkter.
Vi producerer pumpebrønde i to modeller. Den runde Mini pum-
pebrønd rummer op til ca. 10 m³, og Midi, en sekskantet model, 
rummer op til ca. 39 m³. Du får stabile og tætte beholdere. Top 
og bund er udført i helstøbte elementer og monteres med kun én 
horisontal samling.

Vores sortiment indeholder en lang række tætte og miljørigtige 
standard- og specialprodukter til såvel industrivirksomheder som 
kommunale renseanlæg og vandværker. Produkterne er element-
opbyggede og dimensioneres efter ønske og krav til størrelse, 
form og funktionalitet.

PUMPEBRØNDE
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Modellerne kan også 
bruges til rentvands- 
tanke
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PUMPESTATION

FLEKSIBEL 
LØSNING -
HURTIG 
MONTAGE
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Det er helt okay at træde på vores 
specialudviklede betonløsninger   
– og det er der faktisk mange 
rejsende, der gør hver eneste dag.

STORE FORDELE
 
Pumpestationer i beton er en fleksibel elementopbygget løsning 
med store fordele:

• Hurtig montage
• Med eller uden integreret sump
• Udsparinger for rørføring fra fabrikken
• Dimensioneret for grundvand til terræn
• Udvendig fugtisolering
• Isoleret loft der reducerer kondens
• Epoxymalede vægge og skridsikkert gulv

Produceres i forhold til dine ønsker og behov



RUNDT OM EN VERDEN 
AF MULIGHEDER
VI HJÆLPER MED DÉT, DU HAR BRUG FOR

Cirkulære beholdere  
anvendes især til: 

• Rentvandsbeholdere
• Sprinklerreservoir
• Forsinkelsesbassin
• Klaringstanke
• Slamsiloer
• Procestanke i private  
 og kommunale renseanlæg
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Vores cirkulære beholdere, der er opbygget af betonelementer, 
er optimale til industrianlæg og benyttes primært som væske-
tanke. De kan dog også med fordel bruges til opbevaring af 
faste materialer, fx som spåntanke.

Med elementhøjder op til 8,6 meter kan vi levere beholdere i 
alle størrelser mellem 30 m³ og 9.400 m³. Beholderne er enten 
åbne eller overdækkede; nedgravede eller opstillede i niveau 
med terrænet. Dit behov bestemmer projektets form.

ANLÆG TIL 
BIOGAS,
RENSNING,
OG VAND

CIRKULÆRE BEHOLDERE



FIRKANTBEHOLDERE 

TANKE
PÅ DEN

 FIRKANTEDE
MÅDE 

De firkantede beholdere anvendes specielt til 

rentvandstanke og bundfældningstanke på vandværker. 

Til mindre bassiner, åbne som jordtildækkede, eller til 

forbeholdere og pumpestationer samt som 

reservoir, hvor der fx er behov for 

inddæmmede områder til magasinering 

af vand i forbindelse med vandkraft-, 

vandings- eller vandforsyningsanlæg.

8



9

Vi sikrer stabiliteten 

med enten TT-dæk 

eller skråstøtter.



Beton er et optimalt materiale, når der er behov for en 
robust og vandtæt konstruktion.

Vores bassiner benyttes med fordel til mange forskellige 
formål i industrien og ved miljø- og klimasikring, fx. ved 
rensning af spildevand og som opstuvningsbassin til 
regnvand.

HOLDER
VÆDSKE
INDE...

BASSINER
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... ELLER UDE!

Vi har tre varianter til bassiner: de cirkulære og firkantede beholdere eller vores 
tunnel-elementer, der har styrken til tung last og kørende trafik. Bassinet bliver 

fremstillet af to tunneller, der bliver sammensat til et stort bassin.

Ligesom nogle situationer kræver, at vi holder noget ude, når der er brug for 
at separere eller beskytte indholdet i bassinerne fx mod miljøskadelige stoffer, 
som regnvandet skylder væk fra vejbanerne.

Der kan også være tale om bassiner under jorden, hvor der er brug for en 
yderst stærk konstruktion, der kan holde til lasten fra tung trafik. 
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