
Betonvægge
En del af dit samlede byggeprojekt

Luk råhuset tidligere

Betonelementer til dit råhus
Massive vægge anvendes til uisolerede facader og 
i stor grad til skillevægge.

Uisolerede vægge kan leveres med præcis de sam-
me overfladetyper, som ved de isolerede facader. 
Hvis væggene skal være bærende eller en del af 
bygningsstabiliteten, kan væggene armeres her- 
efter. 

Under særlige betingelser, kan væggene også 
fremstilles til at modstå BS 60 brandkrav.

Vægelementerne produceres i  standardtykkelser-
ne 100, 120, 150, 180, 200, 240, 250 og 300 mm.

Vi laver også vægelementer i individuelle dimen- 
sioner.

Luk råhuset tidligere med false
Brug BS FALSENz indstøbningfalse i bagvægs- 
betonelementerne og spar tid og materialer på dit 
byggeprojekt. 

Døre og vinduer kan monteres direkte i plade-
falsen lige efter, at betonvæggen er færdigstøbt. 
Montagen kan foregå på vores fabrik, ved stue- 
niveau på byggepladsen eller helt traditionelt, når 
betonelementerne er færdigrejst på pladsen.

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om 
mulighederne. Så vil vi hjælpe dig med at optime-
re dit projekt og din tid.
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ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, Svinninge Beton Industri og Abeo ud-
gør virksomhederne i Industri Beton A/S, der beskæftiger ca. 370 medarbejdere. Personalet er 
fordelt med ca. 105 ansatte hos ØSB, ca. 130 hos Perstrup, ca. 50 hos Byggebjerg, ca. 80 på 
fabrikken i Svinninge samt 4 personer hos Abeo, der primært har fokus på udvikling, optimering 
og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton A/S leverer alle slags betonelementtyper til byggeriet: Til nye 
projekter, til renovering og til ombygning. Vi tilbyder totalleverancer af komplette råhuse - inkl. 
projektering og montage. Derudover producerer vi elementer til anlæg, infrastruktur, tanke og 
landbrug.

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.

Referencer 
Udpluk af referenceprojekter med stor vægleverance
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