Betonelement:
Rambøll Headquater

Betonelement, Dalton og EXPAN er markedets førende

partner overhovedet, du kan vælge til dit byggeri. Det

leverandører af viden og byggematerialer i beton. Tidli-

giver mening. For os. Og i høj grad for dig, når du skal

gere tre selvstændige virksomheder under hvert sit A/S

vælge samarbejdspartnere til dit byggeri.

- i dag smeltet sammen til et selskab – CRH Concrete
A/S – under en af verdens største byggematerialekon-

Fordi du blandt andet kan være helt sikker på den rig-

cerner CRH plc.

tige kvalitet i hele processen. Fra den første personlige
kontakt over rådgivning, sparring og projektering til den

Hver for sig står vi som unikke på de områder, vi er spe-

endelige levering af dit byggeri.

cialiseret indenfor – også i dag med hvert sit navn, hver
sine specialister og hver sin særlige profil. Med CRH som

Samtidig har du tryghed for, at vi ikke bare er her i dag.

holdkaptajn udgør vi tilsammen den stærkeste

Vi er her også i fremtiden. Uanset hvad den bringer.
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Vidste du, at…
Store dele af dansk byggeri vælger
at entrere med os allerede tidligt i
projektet. Vores stab af ingeniører
indgår som kyndige rådgivere på lige
fod med det enkelte projekts øvrige
partnere. Betonelement er ikke bare
byggeri til tiden, vi er også rådgivning – til enhver tid.

P-Hus Kay Fisker, Ørestaden

Esbjerg Stadion

Audi, Fredericia

Arla Mejeri, Taulov
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Beton. Der findes ingen byggematerialer med samme

Hvad har du brug for?

styrke, samme bæreevne, samme fleksibilitet og med

Hvis vi kender hinanden ved du det allerede: Betonele-

samme frihedsgrad til at vælge form og færdig finish.

ment kan levere alle typer af elementer i beton - fra

Beton er unikt.

forspændte konstruktioner, over facader, vægge, søjler
og bjælker, til komplette løsninger inden for både in-

I Betonelement har vi ikke bare gjort beton til vores

dustri-, domicil- og boligbyggeri. Gennemprøvede og

speciale – det er vores passion. På vores fem fabrikker

solide løsninger, som har stået sine prøver gennem mere

er 600 dedikerede specialister på hvert sit felt hver dag

end 50 år. Vores produktprogram inden for systemløs-

travlt beskæftigede med at optimere og rationalisere

ninger har gjort os kendt vidt og bredt.

dit byggeri – producere, projektere, rådgive og servicere. Det er det, vi kan – og det er det, vi bliver valgt på.

Systemløsningerne dækker næsten ethvert behov og

Vi bruger også store ressourcer på at udvikle i beton, at

byggeri – og vi har ikke sat dem mere i system, end at

forenkle og forfine produktionsprocesserne i beton - og

du får frihed til at vælge. Med vores søsterselskaber

ikke mindst at tænke nyt og anderledes i beton – alt

i udlandet udveksler vi viden og udvikler os konstant.

sammen til fordel for dit byggeri.

Senest er vi blevet leveringsdygtige i filigrandæk, dobbelte vægge, tunnelelementer og forspændte broer.

Hvordan kan vi hjælpe?

Alle produceret under samme styrede og kontrollerede

Uanset om du er en lokal entreprenør, om du er arki-

forhold som vores øvrige elementer. De forspændte

tekt, ingeniør eller storentreprenør, så byder vi op til

broer er lidt af en revolutionerende nyhed på det

samarbejde. Brug vores viden der, hvor din egen slipper

danske marked. En både tidsmæssig og økonomisk

op – og tag os gerne med på råd lige fra den allerførste

gevinst, der gør dit brobyggeri væsentligt hurtigere og

arkitektskitse. Måske har du brug for at få optimeret dit

mere trafiksikkert. Det tror vi på, du godt kan se de

næste projekt? Måske har du behov for at vide, hvordan

åbenlyse fordele i, når du skal give tilbud på dit næste

dit aktuelle projekt kan projekteres i beton frem for

broprojekt.

andre materialer? Måske har du behov for sparring til
helt konkrete løsninger? Måske efterlyser du ganske en-

Vælg os, hvis du vil være sikker på løsninger i beton, som

kelt en kompetent partner i beton, der kan hjælpe dig

ikke fås bedre. Og vælg os, hvis du samtidig vil være sik-

hele vejen i mål – sikkert og til tiden? Fra arkitektens

ker på kvalificeret ingeniørrådgivning gennem hele pro-

tegning til byggeriet står helt færdigt og skal afleveres.

cessen. Vores passion og produktprogram er til for alle.

Vi sætter ind lige dér, hvor dit behov er – og skærer alt
det overflødige væk.

www.betonelement.dk

Domicil, DFDS

Vidste du, at…
Dalton leverede trapper til det
prisbelønnende og enestående
boligbyggeri VM Husene i Ørestaden.
Husene er skabt af arkitekterne
Bjarke Ingels og Julien De Smedt.
Byggeriet fik Forumprisen 2005
som Nordens bedste bygningsværk/
indretning.
Boliger, Holbæk Kaserne

Idé Møbler, Århus

7

Enkel og smuk. Sådan er den verdenskendte danske

Råd og vejledning

designtradition, og sådan er Daltons trapper og øvrige

Mange af vores kunder kontakter os, for at få gode råd

sortiment.

og vejledning til deres byggeri. Det er ikke ualmindeligt, at vi bliver taget med på råd helt fra projektets

Når du vælger vores æstetisk forfinede produkter, til-

begyndelse, og det tager vi som et udtryk for tillid.

fører du din bygning noget ekstra – det, der bliver lagt
mærke til.

Vi kan også med stolthed konstatere, at en del arkitekter foreskriver Daltons trappetyper til deres byggerier.

For vores kerneprodukter omfatter også facadeelemen-

Vi ved, at vores trappekatalog står på inspirations-

ter og altaner – kort sagt de elementer, som er synlige i

hylden hos mange arkitektfirmaer.

dit færdige byggeri, og hvor håndværket og æstetikken
er af afgørende betydning. Med en trappe eller et faca-

Det er ikke så underligt, for vi er markedsledende pro-

deelement fra Dalton, får du altid et højt forædlet og

ducent af beton- og terrazzotrapper i Danmark.

meget eksklusivt produkt, som vi er stolte af at producere – og som du kan være stolt af at vise frem.

Så hvad enten du opfører erhvervs- eller boligbyggeri,
får du godt design, kvalitet og service.

Ingen serieproduktion
Samtidig får du et produkt, der er helt unikt. Dalton

www.dalton.dk

har nemlig stort set ikke nogen serieproduktion. Du
kan slippe kreativiteten og skabertrangen løs i et stort
udvalg af overflader og detaljer, for vi projekterer hver
eneste facade og trappe i forhold til det konkrete byggeri. Det giver dig optimal fleksibilitet til at sætte dit
personlige præg på dit byggeri.
Når du samarbejder med Dalton, kan du trække på
eksperter med stor viden, erfaring og håndværksmæssig
stolthed.
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Svansøparken -30 eksklusive boliger, Nyborg

Byg op til 5 etager med vores elementer i letklinkerbeton

Vidste du, at…
EXPAN har leveret 14.000 m2
elementer til Langelands nye
superskole – Ørstedskolen,
hvor god og langsigtet byggeøkonomi, indeklima og miljøvenlighed er i højsædet?

Havnefronten - 30 eksklusive lejligheder
fordelt på 5 punkthuse, Middelfart

Ørstedskolen, superskole til 1000 elever, Langeland
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Et godt råhus er med til at sikre økonomien i dit byggeprojekt, for alt kvalitetsbyggeri begynder med et godt
råhus, som bliver opført styret og rationelt.
Vælger du EXPAN som råhusleverandør, får du adgang til

Din projektleder er desuden din kontaktperson hos EX-

al vores viden og teknologi, som vi har samlet gennem

PAN. En fast projektleder effektiviserer din byggeproces

mange års erfaring med alle former for elementbyggeri.

ved at styre økonomi, tid og kvalitet, så logistikken går
op i en højere enhed.

Vi er eksperter i rationelt byggeri udført med elementer
i letbeton og beton. Vi sætter standarden for element-

Optimering giver besparelser

baseret råhusbyggeri i Danmark, og vi har Danmarks

Det ved vores faste kunder. Derfor vælger mange af

største montagekapacitet.

dem at kontakte os allerede i de tidlige faser af projekteringen. De ved, at der ligger en besparelse i at opti-

Egen projektleder fra start

mere elementopdelingen og sikre sig en leverandør, der

Så uanset hvilket råhus, du skal have opført, kan EXPAN

kan levere kvalitetsarbejde præcis efter tidsplanen.

styre hele din råhusentreprise og tage ansvar for forløbet lige fra projektering til produktion og montage.

Vi producerer elementerne på vores egne fabrikker og

Det sikrer dig reduceret byggetid og skærer toppen af

har egne tegnestuer og egne montageafdelinger. Lands-

økonomien i dit projekt.

dækkende med rådgivning lige til din dør. Det sikrer dig
en optimal byggeproces, for vi er aktive rådgivere og

Dit byggeri får sin egen projektleder hos os allerede ved

sparringspartnere allerede i de tidlige faser af dit byg-

den første kontakt. Det betyder, at kommunikationen er

geri.

klar og tydelig fra begyndelsen. Din projektleder hjælper dig med at optimere dit byggeri og vil ofte kunne

Du får sikkerhed for levering og byggeri til tiden – og

finde de økonomisk mest fordelagtige løsninger.

ikke mindst en fremragende byggeøkonomi.
www.expan.dk
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Betonelement, Dalton og EXPAN. Sådan hedder vi udad-

Vores kapacitet

til. Indadtil er navnet CRH Concrete A/S - og det er vi

Vægge og facader ............................ 2.500.000 m2

bestemt stolte over. Tilsammen er vi Danmarks førende

Hul- og lyddæk ...............................

leverandør af betonelementer og systemløsninger.

Søjler, bjælker og

600.000 m2

forspændte konstruktioner ................. 100.000 tons
Med markedets største og bredeste produktprogram - og

Trapper ........................................

et mindst lige så ambitiøst serviceniveau – er det vores

Montage (omregnet til m2) .................. 1.200.000 m2

20.000 tons

mission at blive dit første valg. På prisen, på ekspertisen, på produktbredden, på leveringssikkerheden, på

Vores salgs- og designressourcer

tidsplanerne - kort sagt: På alle de forhold, der har af-

Du har adgang til mere end 30 kvalificerede salgsinge-

gørende betydning for dig, når du skal ud at konkurrere

niører og salgsmedarbejdere i samarbejde med over

med dine kolleger i branchen.

100 specialiserede konstruktionsingeniører og tekniske
assistenter.

At vi samtidig er en del af den internationale koncern
CRH plc., er kun en ekstra gevinst for dig. CRH plc. er

Alle klar til at rådgive, vejlede og servicere dig i et-

en af verdens største byggematerialekoncerner. I kon-

hvert tænkeligt spørgsmål omkring dit elementbyggeri.

krete tal er vi 95.000 medarbejdere fordelt på 3.500

Vi står stærkt. Det gør du også, når du vælger os.

fabrikker i 35 lande. Det betyder, at vi også kan give dig
den unikke tryghed, der ligger i at have branchens tun-

Vores kvalitet

geste dreng i ryggen.

Alle vores produkter opfylder de nødvendige produktcertificeringer og alle øvrige lovgivningsmæssige krav.

Vores markedsposition

Derudover er alle vores produkter kvalitetscertificeret

CRH Concrete er markedsførende i Danmark. På det

efter DS/EN ISO 9001.

europæiske marked ligger vi næsten lige så flot – vi er
nummer ét og nummer to på langt de fleste markeder i
Europa.

ata:

td
Vores kontak

Vores regnskab
CRH Concrete A/S

2006

2007

2008

PBIT i mio. DKK

148,8

188,7

101,4

PBT i mio. DKK

146,1

183,4

68,4

CRH plc.

2006

2007

2008

PBIT I mia. DKK

13,462

15,965

14,229

PBT i mia. DKK

11,934

14,184

12,128

Vores
Ring til:

.
t på telefon nr
Betonelemen
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fon nr.
EXPAN på tele

d et opkald.

ngere væk en

r er ikke læ
salgsafdelinge

7010 3510
7637 7700
7637 7000
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Enfamiliehus, Viby

Enfamiliehus, Silkeborg

Vidste du, at…
Boliger med vægelementer af letklinkerbeton bruger mindre CO2? Det
dokumenterer en rapport fra Teknologisk Institut. Huse med bagmure
og skillevægge af letklinkerbetonelementer udleder mindre CO2 end
tilsvarende huse med lette vægkonstruktioner af træ og gips.

Enfamiliehus, Frederiksværk

Rå betonmur indvendig - en populær og trendy løsning

13

EXPAN Villa har udviklet en helt unik samarbejdsform,

Gennem hele processen lægger vi vægt på dialog. Du

som er skræddersyet til samarbejdspartnere, der sæl-

får tilknyttet en fast kontaktperson, så du altid har

ger parcelhuse og kæderækkehuse.

korte og klare kommunikationsveje. Desuden får du et
fast tilknyttet team, som kan rådgive og servicere dine

Hos EXPAN Villa er vi helt klar over, at vores samar-

medarbejdere.

bejdspartnere har ganske særlige behov. Derfor sammensætter vi både elementløsninger, montage og

Kontante fordele

samarbejdsmodeller, der er skræddersyet til netop dine

Hos EXPAN Villa kan du vælge mellem forskellige leve-

huse og dit firmas ønsker. Vores EXPAN Villa koncept for-

rancemodeller. Med vores basismodel kan EXPAN Villa

enkler og letter din byggeproces.

tilbyde færdige og standardiserede helvægsløsninger og
montage til dine huse. Det giver dig kontante fordele og

EXPAN Villa har mange års erfaring og knowhow, vi

hurtig montage af dit råhus.

gerne vil dele med dig. Gennem en årrække har vi
nemlig samarbejdet med nogle af Danmarks største

Du kan også vælge vores individuelle program og få en

leverandører af tæt-lavt byggeri. Så vi ved, hvad vi

løsning tilpasset fuldstændigt efter dine egne ideer og

taler om.

ønsker.

Planlagt og styret er billigst

Uanset hvad du vælger, er et samarbejde med EXPAN

Vi ved for eksempel, at planlagt og styret byggeri i sid-

Villa med til at rationalisere og effektivisere dine huse

ste ende er billigst. Derfor vil vi gerne i dialog og sam-

med skræddersyede løsninger. Det er unikt i branchen.

arbejde med dig, allerede når du skal projektere. Vores

Og vi ved, det fungerer.

erfaring viser, at så får du færre omkostninger, bedre
effektivitet og mindre besvær i byggeprocessen.

www.expan-villa.dk

Luksusejerlejligheder: Langelinie, Århus

Vidste du, at…
ModulBad bl.a. har leveret
Hotel Hilton Copenhagens 400
badeværelser? I øvrigt i fire
forskellige designs. Se billeder
fra hotellet på modulbad.dk.
Her finder du også et
væld af andre spændende
referencebyggerier.

Hotel Hilton Copenhagen, Københavns lufthavn

Forseglet og færdigmonteret

Det færdige badeværelse leveres på byggepladsen
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Forestil dig et byggeri uden ventetid på færdiggørelsen

mangfoldigheden ikke mindre: Vælg selv interiør, farver

af byggeriets måske tungeste og mest tidskrævende

og stil – og bestem selv om løsningen skal være luksu-

rum – badeværelset. Et byggeri, som kan afleveres til

riøs med alt i kendte mærkevarer, eller om den skal

tiden med helt fejlfrit baderum, og det uanset om det

være mere budgetvenlig. Den sidste mulighed kalder vi

rummer 15, 25 eller 500 af dem. Interesseret? Så kan du

ModulBad Eksport, fordi den egner sig særligt godt til

med fordel overveje et præfabrikeret badeværelse fra

eksportmarkeder, hvor prisen er et afgørende konkur-

ModulBad til dit næste projekt.

renceparameter.

Nøglefærdigt - spar tid og penge

Er du klar til at fortælle os om dit næste projekt? Så er

Hvert år ruller mere end 1000 præfabrikerede badevæ-

vi klar til at lytte, tegne og beregne. I vores projekte-

relser ud fra ModulBad i Ringsted. Badeværelserne le-

ringsafdeling skaber vores ingeniører og teknikere hver

veres fuldt indrettede og nøglefærdige på byggepladsen

dag nye badeløsninger til alverdens byggerier. Og under

– emballerede og med forseglede åbninger, så de er lige

fabrikstaget står vores håndværkere klar til at udføre

til at tage i brug. Selv montage og tilslutninger sker helt

badeværelserne efter alle gældende krav og regler. I

uden at åbne til badeværelset. En gevinst for enhver

tørvejr helt uden hensyntagen til vejrguderne. Så er det

arkitekt, entreprenør eller bygmester, som vil spare tid

bare at få dem lastet og rullet ud til dig til aftalt tid.

og penge - og ikke mindst undgå alle de kendte fejl og

Kan det næsten blive nemmere?

følgeskader, der desværre ofte stadig opstår i forbindelse med pladsopbyggede badeværelser. Forkert fald på

www.modulbad.dk

gulvet, revner, utætte samlinger og rørgennemføringer
er stadig blandt de hyppigste fejl og skader.

Designet er op til dig
Igennem årene har Modulbad leveret færdige badeværelser til et utal af byggerier. Fra hoteller, ældreboliger,
kollegier og sygehuse til rækkehuse, etagehuse, typehuse – og sågar arkitekttegnede enere. Produktprogrammet spænder bredt og omfatter både lette kabiner til
direkte montage på etagedækket og selvbærende tårnkabiner, som fx kan monteres uden på huset og dermed
tilføre beboerne ekstra kvadratmeter. På designsiden er

ulBad
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EXPAN: 5 eksklusive tvillingehuse,
Fuglsang sø, Herning

Dalton: Novo Nordisk, en utraditionel bygning i
glatte betonelementer med smalle horisontale spor

Vi har landsdækkende
montage af alle elementer
i beton og letbeton

CRH plc. blev stiftet i 1970 med fusionen mellem de to

vores medarbejdere arbejder i, og for det miljø og det

ledende irske byggematerialefirmaer – Cement Ltd.

samfund, der omgiver vores fabrikker. For den verden,

og Roadstone Ltd. Navnet var oprindeligt Cement Road-

vi agerer i – og for den verden, som generationen efter

stone Holdings, men blev senere forenklet til CRH.

os skal vokse op i. Vores CSR-profil er klar, veldefineret

I dag er CRH en af de fem største internationale kon-

og utvetydig. Hvert år rapporteres til CRH´s øverste be-

cerner i byggematerialesektoren. Med hovedsæde i

styrelse. Om vores resultater på miljø og klimaområdet,

Dublin, Irland og med 95.000 mennesker, der hver dag

på sundheds- og sikkerhedsområdet – og på det sociale

er beskæftiget med at udvikle, rådgive og producere

område.

byggematerialer for CRH. Over hele kloden.

Sikkerhed er tryghed
Globale – og alligevel lokale

Vores CSR-profil er tilgængelig for alle interessenter.

Ledelsesengagementet er baseret på stærke bånd – både

Det samme er den årlige CSR-rapport. I den seneste kan

til CRH globalt og til den lokale virksomhed. Fordi vi

vi bl.a. konstatere, at det på et år (fra 2007 til 2008)

tror på succes gennem deling af erfaringer og know-how

gennem en dedikeret indsats er lykkedes at nedbringe

på tværs af produkter, lande- , regions- og bygrænser.

ulykkesfrekvensen på vores fabrikker med 20 procent.

Et dobbelt statsborgerskab, som motiverer den lokale

Det betyder, at vi i dag er placeret i superligaen, når

iværksætterkultur og samtidig opretholder alle de forde-

det gælder sikkerhed. Vi forpligter os til fortsat at gøre

le, der ligger i den globale synergi. Den ledelsesmæssige

fremskridt. Ikke alene inden for sikkerhed, men også

strategi kan med rette formuleres som: ’Global yet local’

socialt, sundhedsmæssigt, miljø- og klimamæssigt.

– vi er globale, men i høj grad også lokale.

Til hele tiden at gøre det bedre. Dag for dag. Fordi vi
ved, at evnen til at gøre succes forretningsmæssigt er

Vi tager ansvar

ligefrem proportional med evnen til at leve op til det

Med strategien følger stærke forpligtelser – vi skal

sociale ansvar.

udvise ansvarlighed, både globalt og lokalt. For de mennesker, der arbejder i CRH og for de mennesker og virk-

Yderligere info finder du på www.crh.com

somheder, CRH samarbejder med. For det miljø, vi og

og www.crhconcrete.dk
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Hver for sig står vi som unikke på de områder, vi er
specialiseret indenfor – også i dag med hvert sit navn, hver
sine specialister og hver sin særlige profil. Med CRH som
holdkaptajn udgør vi tilsammen den stærkeste partner
overhovedet, du kan vælge til dit byggeri

CRH Concrete A/S · Vestergade 25 · 4130 Viby Sjælland · tlf. 7010 3510 · www.crhconcrete.dk
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