
Altaner fyldt med værdi 
- tilføj en altan i beton og få et ekstra frirum

Altaner
Altaner er ud over at være et af vores 
flagskibsprodukter også et godt eksem-
pel på vores fleksibilitet og velvilje, til at 
yde en god service.

Dette kom til udtryk, da vi som de eneste 
valgte at byde ind på en ordre på 137 
altaner med indstøbt afløb i ikke mindre 
end 64 varianter, som efterfølgende blev 
leveret til boligbyggeriet Sluseholmen ved
København.

Beton-kvaliteter
Altaner kan udover blødstøbt beton også 
leveres i højstyrkebeton og fiberbeton. 

Højstyrkebeton indeholder små stålfibre, 
som giver ekstra styrke og mulighed for 
et slankere tværsnit.

Fiberbeton giver mulighed for at produce-
re stærke, slanke altanplader, som visuelt 
giver byggeriet et lettere udtryk.

Stålgelændere
Industri Beton A/S kan fremstille et ge-
lænder til din altan. Det sikrer dig en flot 
helhed.

| Individuel løsning  
Kontakt os med dine 
ønsker og behov, så 
finder vi en god  
løsning sammen.

Altaner i hvid højstyrkebeton i Nydamsparken, Århus N.

Bemærk: Altaner er ikke en standardvare, men en 
vare der varierer meget i udformning fra kunde til 
kunde.

Så kontakt os - og lad os sammen hæve  
standarden for dit projekt.

Altaner i hvid fiberbeton i Brøndbyparken

Flintholm Have
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Eksempler på altanelementer
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ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri, 
Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne i 
Industri Beton Holding A/S, der beskæftiger ca. 350 med-
arbejdere. 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 primært har fokus på udvikling, optimering 
og salg af SL-dækkonstruktioner.

Virksomhederne i Industri Beton Holding A/S leverer alle 
slags betonelementtyper til renovering, ombygning eller 
til helt nye projekter til byggeriet. Vi tilbyder totalleveran-
cer af komplette råhuse - inkl. projektering og montage. 
Yderligere 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 rådig-
hed, når der skal udvikles nye og spændende projekter.

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


