
Indstøbningsfalse med fordele
Luk råhuset tidligere

Optimering af dør- og vinduesmontage

Spar tid og materialer
BS FALSENZ - indstøbning i bagvæg er en nyudvik-
let falseløsning til indstøbning i bagvægsbetonele-
menter. Det er samtidig et alternativ til montage af 
pladefalse på byggepladsen.

Løsningen erstatter den traditionelle betonfals 
samt udsparingskassen af træ eller stål, da du ikke 
skal opbygge yderlig udsparing. Dermed er der in-
tet spild, efter at elementet er afformet. Løsningen 
sparer dig tid og materialer.

Pladefalsen leveres med påmonterede indstøb-
ningslister, isoleringsbånd, BS-støttevinkler, damp-
spærre og konsolbeslag til bæring af vindues- og 
dørlaster. Indstøbningsliste samt stålbeslag indstø-
bes i betonelementet og låser derved pladen. Når 
betonelementet er afhærdet, fjernes magneter og 
støtteplader. 

Den færdige pladefals lander på det færdige hul-
mål. Klar til dør- og vinduesmontage samt maler-
behandling. 

Tidlig montage af døre og vinduer
Døre og vinduer kan monteres tidligt i processen, 
da BS FALSENZ - indstøbning i bagvæg er klar lige 
efter, at betonelementet er færdigstøbt.

Vælg imellem muligheden for
• Montage på Industri Betons fabrik
• Montage ved stueniveau på byggepladsen eller 
• Traditionel montage, når betonelementet er 
 færdigrejst på pladsen.

Monter døre og vinduer direkte i pladefalsen uden 
brug af yderligere vedhæftninger og vinkelbeslag. 
De medfølgende afstandsklodser sikrer ensartede 
fuger. Indstøbte konsolbeslag bærer dør- og vin-
dueselementernes last i bunden.

Kontakt os for mere information eller besøg 
BS Byggeservice på bsbyggeservice.dk.
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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.
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