Det bærende element
- også arkitektonisk

København Zoo

INNOVEST, Skjern

Søjler og bjælker
Søjler og bjælker i beton anvendes ofte i forbindelse med et byggeris bærende konstruktion. Fordi det er stærkt – og fordi det åbner
muligheder for spændende arkitektoniske
løsninger.

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

Dansk styrke når det er bedst
Tanken bag vores søjler og bjælker er at kombinere et æstetisk og flot ydre med sikkerhed,
høj styrke og soliditet.
Hos Industri Beton kan du få glatstøbte
betonsøjler i standardmål i både rund og
firkantet. Du kan også få produkter i mål efter
ønske – og i helt individuelle udformninger.
Betonsøjler fremstilles også i højstyrkebeton i
variende længder.
Ligesom du også kan få betonbjælker i alle
former og størrelser.
Bemærk: Søjler og bjælker er ikke standardvarer, men varer der varierer meget i udformning fra kunde til kunde.

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

Søjler og bjælker

Indgangssøjler i hvid beton

Søjler i beton

Betonbjælke

Betonsøjler i variende længder kan
Søjler er ikke en standardvare,
også fremstilles i højstyrkebeton.
men en vare der kan variere meget
i udformning fra kunde til kunde.
Kontakt os og beskriv
be- Beton Industri, Byggebjerg Beton Industri,
ØSB, Deres
Perstrup
hov - ud fra dette udarbejder vi et
Svinninge
Beton
Industri og Abeo udgør virksomhederne i
tilbud.

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
Hovergårdevej 15 · Ølstrup · 6950 Ringkøbing
slags
betonelementtyper til renovering, ombygning eller
Tlf. 97 34 60 24 · Se mere på: www.specialbeton.dk
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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