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Fasadytan ger dig det första  intrycket av byggnaden. Med betong får du stora  möjligheter 
att med form, ytstruktur och olika friläggningar göra fasaden ännu mer tilltalande. Abetongs 
 fasadytor håller länge och bevarar byggnadens utseende under många, många år.

I den här foldern vill vi ge dig lite inspiration. Du kan även se fler exempel på vår hemsida.

STRÖPPLAD YTA, GULMÅLAD

RÖD FRILÄGGNING
VIT FRILÄGGNING 
I VIT BETONG

VIT FRILÄGGNING 
I GRÅ BETONG



FRILAGD YTA
Den frilagda ytan är en funktionell och praktisk yta. Med sin grova struktur kan den förstärka och komplettera  
andra ytor och material. Den frilagda ytan ger också stora möjligheter att skapa variation på byggnaders fasader. 
Det finns fem olika typer av friläggningar.

BORSTAD YTA
Den borstade ytan har en putsstruktur med riktning 
och kan därigenom förstärka en ytas eller volyms 
liggande eller stående uttryck. Den borstade ytan 
görs för hand, vilket ger variation och ett levande 
intryck.

STRÖPPLAD YTA
En ströpplad yta är riktningslös och förstärker ytor 
i stället för riktningar. Den är tålig och högkvalitativ. 
Den ströpplade ytan har den putsade ytans 
utseende, med struktur från spritputs till slätputs. 
Den ströpplade ytan görs för hand, vilket ger variation 
och ett levande intryck.

VIT FRILÄGGNING I GRÅ BETONG

GRÅ FRILÄGGNING I GRÅ BETONG BRUN FRILÄGGNING

BORSTAD YTA

STRÖPPLAD YTA

RÖD FRILÄGGNING

VIT FRILÄGGNING I VIT BETONG
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info@abetong.se   •   www.abetong.se

Betong – det  
trygga valet
I drygt 40 år har vi levererat 

lantbruksbyggnader och tagit fram 

nya betongprodukter till lantbruk 

och häst. Med stor erfarenhet och 

kunskap hjälper vi dig från idé

stadiet till färdig byggnad. 

 Det är du som kund som 

bestämmer hur stort åtagande vi 

gör, allt från leverans fritt på bil till 

material sats eller entreprenad.


