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 SØJLER OG BJÆLKER  ALTANER  SÅLBÆNKE

 VÆRN OG GELÆNDER   TRAPPER OG REPOSER 

 FACADEBEKLÆDNING   INDENDØRS FLISER

 VÆGELEMENTER   PROJEKTERING



VI STØBER IDÉERNE 
– OG SÆTTER NYE STANDARDER

Twister,  Amager Strand
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ØSB, Perstrup Beton Industri,   
Byggebjerg Beton og Svinninge Beton 
Industri er betonelementfabrikker, der 
sammen med Abeo udgør virksom- 
hederne i Industri Beton Holding A/S. 
Industri Beton beskæftiger ca. 300 
medarbejdere.

Virksomhederne i Industri Beton Hol-
ding 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.  
 

Desuden producerer vi elementer til 
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.



   

INNOVEST, Skjern

Det bærende element – også arkitektonisk
Søjlernes primære formål er at bære bjælkerne, som anvendes i  
etage- og industribyggerier til mellemunderstøtning af tag- eller dæk-
konstruktioner.

De rektangulære betonsøjler kan dimensioneres til indspænding og 
således indgå i bygningsstabiliteten. Ligesom du har mulighed for at få 
rektangulære søjler med konsoller i 1-4 retninger. Søjlerne fåes også i 
højstyrkebeton, som giver dig mulighed for at lave konstruktioner med 
et slankere tværsnit.

Vi producerer alle former for forspændte bjælker - i flere geometrier og 
længder op til 30 meter.

SØJLER OG BJÆLKER



Facadebeklædning i fiberbeton rummer en lang række muligheder og fordele. 
Derfor opererer vi ikke med standardplader og standardmål. Hvert enkelt projekt 
udvikles specifikt ud fra dine ønsker og behov.

En af fordelene ved fiberbeton er, at vi kan producere meget tynde plader i  
størrelser og former, der både matcher og forstærker stilen i det enkelte byggeri.

SKAB UNIKKE FACADER  
MED FIBERBETON

FACADEBEKLÆDNING

JBS, Herning
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Lighthouse, Århus

Herning Centret

Facadebeklædninger i fiberbeton kan leve-
res i ønskede mål med tilvalg af indvendig 
skjult befæstelse eller integrerede riste til 
ventilation eller andet.
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Flintholm, Frederiksberg
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SPECIALFORME

Industri Beton A/S er leverandør til Musikkens Hus - en arkitekto-
nisk perle på Aalborgs havnefront med frit udsyn over Limfjorden.
Vi har fremstillet balkondæk i koncertsalen, trapper og formudstyr 
til den skulpturelle trappe på billedet (in situ støbt).

Musikkens Hus, Aalborg
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BETONVÆGGE
EN DEL AF DIT SAMLEDE
BYGGEPROJEKT

VÆGELEMENTER

Vægelementer anvendes til lejlighedsskel og 
skillevægge i alle typer byggerier.

Overfladen støbes vandret i form, så den ene 
side fremstår formglat. Den anden side bliver 
afrettet eller glittet alt efter dine ønsker.

Vægge kan leveres slapt armeret med og 
uden isolering.

Vægelementerne indgår både i bærende og 
ikke-bærende konstruktioner. De projekteres  
efter gældende normer specifikt til dine pro-
jekter.

Vores kompetente projekteringsafdeling står 
til rådighed ved moderne byggeprojekter, der 
udfordrer kravene til størrelser, former, farver 
og overflader.



ALTANER 
ER FYLDT 
MED 
VÆRDI
At tilføje en altan til boligen er en 

investering i livskvalitet. 

En korrekt udført altan vil opleves 

som et ekstra frirum og hæver 

boligens herlighedsværdi. Samtidig 

opnår du en betydelig værditilvækst 

på boligen.

ALTANER

Altaner leveres i blødstøbt beton,  

højstyrkebeton og fiberbeton.
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ALTANER I HØJSTYRKEBETON

Højstyrkebeton har en højere styrke end traditionel beton, og det er derfor 
muligt at designe et slankere tværsnit.

Lighthouse, Århus

Flintholm Have, Frederiksberg

ALTANER I BLØDSTØBT BETON
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Ryesgade, Horsens

Altaner kan variere meget i udformning fra kunde til kunde. Desuden kan altanerne leveres med stålgelændere  
i forskellige udformninger og overflader.

Kontakt os derfor med dine ønsker og behov - så finder vi en god løsning sammen.



Haven i Fælledparken

ALTANER I FIBERBETON
Fiberbeton giver mulighed for at producere 
stærke, slanke altanplader, som visuelt giver 
byggeriet et lettere udtryk.

Thorsvej, Holstebro Brøndbyparken      
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Stålaltaner beklædt med 
fiberbeton er den optimale 
løsning til lukkede  
konstruktioner.

Ved renoveringsopgaver bliver 
fiberbeton bl.a. valgt for at 
nedbringe vægten på altanerne 
samtidig med, at det æstetiske 
udtryk kan bevares.



11 Søslangen, Haderslev Havn

   
TRAPPER OG REPOSER

Når du vælger betontrapper, giver det dig rig 
mulighed for variation i form, farve, facon og 
overflade.

Vi kan fremstille din trappe i almindelig beton, terrazzo 
og højstyrkebeton. Trinene kan udføres med eller uden 
vaskekant, belægning eller forkantsmarkering. 
Fåes med eller uden støbte reposer. 

Roskilde Universitet

FREMTIDENS BYGGERI 
TRIN FOR TRIN

Værn om dine trapper og altaner
Vær opmærksom på, at valget af værn eller gelænder har stor 
betydning for det visuelle indtryk af dine trapper og altaner.

Vi kan fremstille et stålgelænder med udformning og overflade 
helt efter dine ønsker. Det sikrer dig en flot helhed.

VÆRN OG GELÆNDER
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PROJEKTERING
Vores professionelle konstruktører udarbejder 
detaljerede visualiseringer, så du får et godt 
overblik og indtryk af det samlede projekt, 
allerede inden produktionen går i gang.

Med Industri Beton A/S som leverandør kan du 
få alle digitale 3D-modeller samlet i én model. 
En model, der er med til at minimere projekter-
ings- og fabrikationsfejl, hvilket reducerer både 
tidsforbrug og spild og dermed de samlede 
omkostninger.

VISUALISERING

Trappeløb på Krøyers Plads
Her ses et eksempel på en 3D-visualiering 
af et trappeløb fra vores byggeprojekt på 
Krøyers Plads på Christianshavn.



Industri Beton er leverandør til byggeprojekter som INNOVEST i 
Skjern, Sfinxen i København, Porthuset og Købmandsgården i  
Bagsværd samt SHIP i Aarhus, der skal stå opført og klar i 2020/21.

Vi kan være jeres totalleverandør på nye byggeprojekter i form af 
vores komplette produktprogram:

FÅ HELE PAKKEN - OGSÅ 
MONTAGE OG PROJEKTERING

TOTALLEVERANDØR

Lighthouse, Århus

INNOVEST, Skjern

• Projektering af elementleverancer
• Vægelementer
• Facadeelementer
• SL-dæk
• Søjler
• Bjælker
• Reposer
• Trapper
• Trappeløb
• Gelænder for trapper

• Altaner 
• Skakter
• Luftsluser
• Specialforme til  
 in situ-støbning
• Indkøb og styring af  
 underleverancer:
 • Huldæk
• Montage

SHIP , Aarhus

Visualiseringen 
tilhører NCC 
(alle rettigheder forbeholdes).

Sfinxen, København

Visualiseringen  
tilhører OLAV de LINDE 
(alle rettigheder forbeholdes).
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