
Facadebeklædning i fiberbeton rummer en 
lang række fordele. Fiberbetonens gode 
egenskaber gør det muligt at lave meget 
tynde plader, der kan produceres i størrel-
ser og former, som matcher det specifikke 
byggeri. 

Fiberbetonpladerne kan eksempelvis også 
produceres med skjult befæstelse eller 
med integrerede riste til fx ventilation.

Betonelementerne i fiberbeton benyttes 
især inden for bolig-, kontor- og erhvervs-
byggeri.

SKAB UNIKKE FACADER  
AF FIBERBETON

FACADEBEKLÆDNING

Lighthouse, ÅrhusHerning Centret

Fiberbeton kan med fordel anvendes, hvor I ønsker:

• Kort byggetid
• Lave vedligeholdelsesomkostninger 
• Høj brugsværdi
• Stor slidstyrke

Vi er certificeret efter gældende normer og standarder, og facadeelementer-
ne opfylder de nyeste krav til energiramme. Vi producerer ikke fiberbetonpla-
derne i standardmål. De bliver udviklet og produceret i individuelle dimensio-
ner specielt til hvert enkelt projekt. 

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om dine muligheder.

JBS, Herning
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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.

Facadebeklædning 
Fiberbeton


