
Anvendelse
L-elementer anvendes som en- og tosidet 
belastbare elementer for samtlige løsvarer 
inden for anlæg, miljø, genvinding og land-
brug. 

L-elementer udmærker sig ved at have en 
lodret side. De kan stå ud i skel eller ud til 
ikke-belastbare ydervægge i halbygninger. 
De anvendes overvejende til plansiloer 
og planlagre, men kan også med fordel 
anvendes i eksisterende haller. Derudover 
kan L-elementerne anvendes til køreramper, 
skråningssikring og som støjskærme. 

DEN PERMANENTE LØSNING MED 
UANEDE OPBEVARINGSMULIGHEDER

L-ELEMENTER

Ford og Skoda, SønderborgFeldballe Genbrugsstation

Stabilitet
L-elementer kan - alt efter opgave - stå af sig selv, stå på fundament, fast-
holdes til fundament eller bygges sammen med gulv. Højde og belastning 
afgør hvilken funderingsløsning, du bør vælge. 

L-elementernes stabilitet er afhængig af såvel det lagrede materiale som af 
eventuelle komprimeringskøretøjers egenvægt eller anden kørende trafik. 
Den nødvendige stabilitet, som ud over den elementet selv tilvejebringer via 
sin egenvægt, kan opnås ved befæstelse til gulv/fundament via limankre eller 
armeringskoblinger.

L-elementerne fås i højder fra 1,10 til 5,50 m.

Støttemur langs cykelsti, Vedbæk

• Stor stabilitet
• Høj kvalitet
• Nem montage
• Konkurrencedygtige  
 priser
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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.

L-elementer

Løsningsdetaljer
Ud over standardelementer producerer vi også hjør-
ner og paselementer. Der er ligeledes mulighed for 
udsparinger i fod- og vægområdet. 

Hvis L-elementer skal tilpasses individuelle forhold 
står vores tekniske afdeling til disposition med  
løsningsforslag.

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.


