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Madsnedø

Anvendelse

Fleksibilitet og stabilitet

A-elementer anvendes som skillevægge
eller ensidet belastede elementer for
samtlige løsvarer inden for industri, miljø,
genvinding og landbrug.

A-elementer kan, alt efter opgave, stå af sig selv, stå på fundament eller fastholdes til et fundament. Højde og belastning afgør hvilken funderingsløsning,
der bør vælges.

A-elementer udmærker sig med en vægplacering midt i foden ved at være ståfaste,
selv på lidt ujævnt terræn. Med deres
unikke væg tværsnit og fer og not system,
kan der hurtigt opsættes en stabil skillevæg
af A-elementer.

En yderligere fordel ved A-elementer er fleksibilitet. Herunder skal bemærkes
elementernes relative lave vægt, der gør det muligt at flytte elementerne med
mindre køre- og løfteværktøjer. Det er således let, hurtigt og sikkert at tilpasse siloerne og støttemurene afhængigt af de aktuelle behov.
A-elementer er med deres egenvægt stabile for de fleste former for lagring,
men skal sikres mod skridning, f.eks. ved hjælp af dorne eller limankre, som
bores i gulvet gennem A-elementernes præfabrikerede dornhuller. Fordelen
ved at anvende limankre er, at A-elementernes stabilitet og anvendelsesmuligheder øges.

A-elementer
Løsningsdetaljer
Ud over standardelementer producerer vi også
hjørner og paselementer. Der er ligeledes mulighed
for udsparinger i fod- og vægområdet.
Vi er certificeret efter gældende normer og
standarder.
Vil du vide mere om betonelementer til adskillelse,
støttemure mv., så tag fat i Byggebjerg-afdelingen
på tlf. nr. 74 83 34 20.

ØSB, Perstrup Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri,
Svinninge Beton Industri og Abeo udgør virksomhederne 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 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 totalleverancer 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 rådighed, når der skal udvikles nye og spændende projekter.
Kontakt os – og lad os sammen hæve standarden for
dit projekt.
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