
Kvalitet til dine vinduer 
- en fryd for øjet

Sålbænke
Vi fremstiller sålbænke i to forskellige 
modeller - standard og eksklusiv. De fåes 
i grå, koksgrå og hvid beton.

Standardmodellen er den diskrete og 
simple løsning, hvor eksklusivmodellen 
er det æstetiske løft til vinduespartiets 
udseende.

Der bestilles ud fra hulmål, hvor der som 
standard fratrækkes 10 mm, som giver 
5 mm luft i hver side af sålbænken. Hvis 
du ønsker mere eller mindre luft end de 5 
mm, skal du oplyse det ved bestillingen.

Vi fremstiller også sålbænke i bueform, 
hvis det passer bedre til dine ønsker og 
behov.

Kontakt os - og lad os sammen hæve  
standarden for dit projekt.

| Individuel løsning  
Kontakt os med dine 
ønsker og behov, så 
finder vi en god  
løsning sammen.

Eksklusiv koksgrå

Standard hvid

Villa, Holte



PRODUKTNAVN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit...SÅLBÆNKE
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Sålbænke fremstilles i følgende 
materialer:

Grå beton

Hvid beton

Farvet

Standard

Eksklusiv

Sålbænke

Industri Beton A/S   |   Tlf.: 97 34 60 24   |   industribeton.dk

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.


