Mindre industribyggnader
– bygg din verksamhet på betong

Abetong – mer än betongelement
Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och
anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en
standardbyggnad? Bra, då har du rätt folder framför dig!
Att Abetong är en av Sveriges ledande leverantörer av
betongprodukter visste du säkert – men visste du att vi
kan mer än så?
Vi har under flera år utvecklat ett byggsatskoncept som
innebär att vi kompletterar våra betongprodukter med
övrigt byggmaterial. Byggsatsen anpassas av våra projektörer och levereras med kompletta ritningar och montagebeskrivningar. Allt för att göra arbetet ute på arbetsplatsen så enkelt och rationellt som möjligt.

Smart grundläggning
Vad är det då som skiljer oss från övriga hallbyggare?
Jo, utöver att vi också kan leverera traditionella hallbyggnader med bärande stomme och beklädnadselement, har
vi en ännu smartare lösning: nämligen grund, vägg och
pelare i samma väggelement!
Fördelarna är många:
• Enklare markarbete
• Inga kantförstyvade betongplattor
• Vägg och grund i ett – tätt och välisolerat
• Minimerad köldbrygga

Effektivare byggprocess
Det spelar ingen roll om du är byggherre eller byggmästare. Byggherren kommer till oss med sina planer och får
både arkitekt, konstruktör och materialleverantör i samma
kontakt. Byggmästaren som vill fokusera på att bygga,
och slippa rita, mängda och beställa material, trivs bra
ihop med oss.

• Flexibel takkonstruktion
• Markinstallationer och golvgjutning kan göras under tak
• Mer inbrottssäkert
• Minimalt underhåll
Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi mer!
Telefonnummer hittar du på sista sidan. Mer info finns
även på www.abetong.se.

Byggsystem

– byggda på prefabricerade betongelement

En fördel med vårt byggsystem är att vi minimerar
behovet av formning och platsgjutning för grundläggningen. Våra fundament och pelarholkar ställs direkt
på färdigställd markbädd. Därefter monteras väggarna
i fundamenten eller mot en stomme på pelarholkarna.
Isoleringen i väggelementen fortsätter ner under färdig
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golvnivå. Köldbryggan mellan vägg och golv kan därmed
reduceras.
En annan fördel är möjligheten att göra taket före
golvet. Tänk dig att jobba inomhus med moment som
rörläggning, golvisolering, armering och golvgjutning.
Väderskyddat och lätt att värma upp.

Vägg i fundament
En vägg i fundament är bärande. Inga synliga pelare behövs, vilket underlättar planlösning, inredning och installationer. Väggen bär takkonstruktionen som kan bestå av trätakstolar, limträ eller stål.
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Minimum 20 cm komprimerad grus- eller makadambädd
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Fundament i betong
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Isolerade betongelement med fönster och dörrar
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Takkonstruktion med isolerat innertak
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Oisolerat yttertak
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Regnvattensystem
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Isolerat golv gjuts direkt mot betongelement
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Vägg mot pelare
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Byggnader med större spännvidder byggs med separat stomme och utanpåliggande vägg. Stommen monteras på pelarholkar och väggarna fästs
mot stommen av betong, stål eller limträ.
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Minimum 20 cm komprimerad grus- eller makadambädd
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Pelarholk i betong
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Isolerade betongelement med fönster och dörrar
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Stomme av betong, stål eller limträ
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Regnvattensystem
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Isolerat parallelltak

7

Isolerat golv gjuts direkt mot betongelement
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Effektiv byggprocess –

vi är med från start till mål

Kundmöte
Vi har många lokala säljkontor vilket ger oss en närhet till dig
som kund. När vi träffas får vi ta del av dina behov och önskemål
och samtidigt presentera vårt koncept. Tillbaka på kontoret tar vi
fram ett anbud på din byggnad tillsammans med våra samarbetspartners. Vid en personlig genomgång säkerställer vi att anbudets
omfattning stämmer med din förväntan.

Projektering
Efter bekräftad order träffas vi för en projektgenomgång där både
du, vår säljare och vår projektledare medverkar. Detta för att
säkerställa att projektledaren blir väl insatt i din byggnad innan
projekteringen påbörjas. Det blir även ett bra tillfälle för dig att
lära känna den projektledare du kommer att hålla kontakten med
under byggtiden. Projekteringen utförs av egna medarbetare som
har god erfarenhet av mindre industribyggnader.

Tillverkning
När ritningarna är klara tillverkas betongelementen i någon av
våra sex fabriker. Kvalitet och miljö är lika viktigt för oss som
för dig. Vi är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Byggsupport
Vi upprättar en tidplan för byggnationen tillsammans med dig och
övriga entreprenörer. Under hela byggprocessen får du support
och rådgivning av projektledaren. Vi medverkar på byggmöten,
besiktningar med mera.

Inflyttningsfest
Genom att arbeta med våra byggsystem dröjer det inte länge från
byggstart förrän det är dags för inflyttning. Vårt mål är att byggnaden ni flyttar in i är väl anpassad efter verksamheten, slitstark
och inte minst vacker!

”

Familjen Sollerhed, Jularps Gård, Höör
2006–2007 uppförde vi en ekonomibyggnad
från Abetong. Vi hade haft en stor brand på
gården och ett betonghus kändes som det enda
rätta för oss. Vi inredde till Bed & Breakfast och
är mer än nöjda. Huset är tyst, har ett mycket
behagligt inomhusklimat och de rena, släta
betongväggarna ger en sober och lite exklusiv
känsla åt rummen. Våra gäster stortrivs.
Det smidiga samarbetet med Abetong
resulterade i att det nu står ytterligare ett hus
på gården. I betong så klart!

”

Jonas Ekelund, Ekelunds Byggservice HB och
Roger Andersson, Sjöbo Järn AB, Sjöbo
Jag var och tittade på ett lager och kontor
som Abetong och Ekelunds byggt tillsammans.
Det var en väl anpassad byggnad med rejäla
betongväggar som ger ett bättre skydd mot
skadegörelse och inbrott.
Så ville vi också ha det!

”

Jan Mathisson, Jan Mathisson Bygg AB, Blentarp
Jag byggde en isolerad hall på 630 m² tillsammans med Abetong. Själv ordnade jag markarbete, golv och el medan Abetong uppförde
en komplett hallbyggnad. Jag var ganska klar
över hur jag ville ha hallen och när jag kontaktade Abetong framgick det snabbt att de
kunde leverera den i ”mitt” utförande.
Bygget gick helt enligt planerna och hallen
blev klar på utsatt datum. Jag använder hallen
för mitt byggföretag och hyr ut resten till två
andra småföretagare.

Verksamheter som redan valt en mindre industribyggnad från Abetong
Bed & Breakfast

Importfirma

Processindustri

Bilbärgning

Järnhandel

Skolbyggnad

Bilhall

Kontor

Smörjhall

Bilverkstad

Lager

Städfirma

Bussgarage

Larmfirma

Städutrustning

Djurklinik

Lastbilstvätt

Tvätthall

Däckfirma

Livsmedelsaffär

Utställningslokal

Friskvårdsanläggning

Livsmedelsindustri

Verkstadslokal

Försäljningslokal

Mekanisk verkstad

Veterinärklinik

Hangar

Möbelaffär

Äggpackeri

Försäljningskontor
Dalby
Edsbyn
Falkenberg
Göteborg
Hallstahammar
Kalmar
Kvicksund
Linköping
Ulricehamn
Uppsala
Varberg
Växjö
Östersund

046–20 79 80
0271–220 00
0346–554 00
031–799 01 06
0220–266 60
0480–41 77 30
016–42 85 00
013–31 87 20
0321–121 40
018–51 14 90
0340–58 27 00
0470–965 00
063–12 08 40

Huvudkontor
Abetong AB
Box 24
351 03 Växjö
tel 0470–965 00
fax 0470–160 81
info@abetong.se
www.abetong.se

