Specialtrapper
Hér er det helt normalt
at bygge helt specielt

Specialtrapper
Specialtrapper er trappeløsninger, der formår at opfylde jeres ønsker
og behov, hvis vores standardløsninger Systemtrapper eller Trappeløb ikke er tilstrækkelige eller matcher jeres krav.
Det er individuelt udseende trappeløsninger til en attraktiv pris, hvor
tegninger og forme bygges fra bunden. Tegninger fremsendes til
godkendelse, før produktionen af trappen påbegyndes. Det sikrer, at
jeres krav og ønsker bliver opfyldt i størst mulig udstrækning.
Vi har tidligere produceret trapper med indbygget varmelegeme eller
med ”snegl” i begge sider for at imødekomme specifikke ønsker og
krav. Desuden er der også mulighed for at bestille gelændere, som
vi fremstiller i forskellige udformninger med varmgalvaniserede eller
lakerede overflader.

Kontakt os - og lad os sammen hæve standarden
for dit næste trappeprojekt.

Specialtrapper
Inspiration
Standardfarver
Grå beton, Sandblæst Dalby, Sandblæst Vikan eller Hvid beton.
Har du specielle ønsker til farve/overflade, så kontakt os.

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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