Beton til alle tider

Vi bygger på mennesker
og deres faglige kunnen

Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og
montering af betonelementer – bygget på gode mennesker
og deres faglige kunnen og omhu.
Siden vi frembragte det første element i maj 1974, har vi været i sund
vækst og er i dag en af landets anerkendte betonelementproducenter.
Uanset om det gælder vores udvikling, produktion eller montage, stræber
vi efter til stadighed at være en ansvarlig leverandør af kundeafstemte
elementløsninger i beton. Det er vores udtrykte mål at tilføre kundernes
byggeri merværdi.

Vi er kendt for at være en attraktiv arbejdsplads, der formår
at tiltrække og fastholde engagerede og fagligt kompetente
medarbejdere.
Det gælder på fabrikken og i de teams, der står for montagearbejdet på
de tusindvis af byggepladser, vi har arbejdet på.
Stolte håndværkstraditioner og stor fleksibilitet er centrale begreber for
os. Vi ved, at vores kunder har brug for en samarbejdspartner, der evner
at give gennemskuelige tilbud, at foretage hurtig levering og at yde god
rådgivning både i projekteringsfasen, under forløbet og ved aflevering.
Og det lever vi op til.
Stor viden om vores produkter og produktionsgange er sammen med
korte beslutningsveje i en sammentømret organisation vores kunders
sikkerhed for høj kvalitet kombineret med den løsning, der passer bedst
til den konkrete opgave.

Bæredygtighed – både
i produkt og produktion

Beton er et bæredygtigt byggemateriale og vores produktion er
bæredygtig. Det hænger sammen med, at beton er sammensat
af naturens råstoffer – og så bor vi lige oven på dem.
Vi kan hente materialerne lokalt og dermed være med til at holde omkostninger til transport såvel som energiforbrug nede. Med andre ord er
bæredygtighed for os også et spørgsmål om økonomi.
Bæredygtighed i byggeri kan desuden være et spørgsmål om æstetik
og her udmærker beton sig ved rige muligheder for at skabe smukke
overflader, ved produktets holdbarhed og ved de lave omkostninger til
vedligeholdelse.

Præfa leverer disse
elementer fra egen fabrik:
Helvægselementer i let
klinkebeton – bagmur
og skillevægge
· Helvægselementer i beton
– bagmur og skillevægge
· Facadeelementer
– uisolerede
· Sandwichelementer
· Søjler og bjælker

Gennem samarbejdspartnere er vi desuden
leveringsdygtige i
eksempelvis:
· Huldæk/lecadæk
· Altandæk i massiv beton
eller fiberbeton
· Specialelementer såsom
bjælker, søjler og trapper

Det er af stor betydning for os at kunne sikre kunderne klar
sammenhæng i ordren.
Derfor har vi udviklet vores eget prisberegningssystem til hurtig og præcis
tilbudsgivning. Vi har egen tegnestue til fremstilling af produktionstegninger. Og vi har egne montageteams med lastbiler, trailere og kraner til
løsning af opgaverne direkte på byggepladserne.
Vi fører daglig kontrol med henblik på ensartet høj kvalitet. Der bliver
løbende udtaget prøver til analyse på vores laboratorium og alle produkter er CE-mærket og certificeret af Dancert i henhold til gældende
normer og lovkrav. Vi foretager desuden kontrol af alle montageopgaver,
som det er foreskrevet i vores kvalitetsplan.

Overflader:
· Fritlagte sten – mange
farver og typer
· Glatte
· Kostede
· Håndpudsede
· Murstensprægede
· Mønstre, glatte sokler
og friser, tilbagetrukne
felter mv.
· Variationer efter
nærmere aftale

Farver:
· Standard – sort, hvid,
grå, gul og rød
· Specialfarver efter
nærmere aftale

Dimensioner:
· Op til 8 t – dog større
efter nærmere aftale
· Maksimalt 3,5 x 8,5 m
· Tykkelse 10-52 cm
eller andet efter aftale

Vi følger markedets
udvikling nøje og derfor
sker der løbende tilpasning
i blandt andet overflade- og
farvemuligheder.

Boliger, institutioner og erhverv
– vi er klar til opgaven

Præfa Betonelement har årtiers erfaring med bolig-, institutions- og erhvervsbyggeri af stort set enhver art.
Vi løser typisk opgaver i størrelser fra 100 til 5.000 kvadratmeter, men
klarer også opgaven, når der er tale om enklere erhvervs- og institutionsbyggeri på op til 15.000 kvadratmeter.

· Beboelse:
Fra parcelhuse til større boligprojekter

· Erhverv/offentlig:
Produktions-, lager-, administrations-/kontorog institutionsbygninger

· Landbrug:
Maskinhuse, stalde, kornlagre og siloer med eller uden isolering

Velrenommeret
og velkonsolideret

Præfa Betonelement har gennem fire årtiers leverancer for længst
sikret sig et renommé som en troværdig og håndværksmæssig
dygtig producent af betonelementer.
Hvad der begyndte i 1974 med en beskeden virksomhed i Nordjylland,
er løbende blevet konsolideret og udbygget. Først med en betonelementfabrik i Polen (1994) og senest med en tilsvarende virksomhed i
Tyskland (2005). I dag ligger vores omsætning i den danske del af Præfa
Betonelement på den pæne side af 40 mio. kr. årligt og vi beskæftiger
knap 50 medarbejdere.
Præfa Betonelement indgår i Østervrå Gruppen A/S, der blandt andet
også består af betonelementfabrikkerne Praefa SP Zoo i Polen og Praefa
GmbH i Tyskland. Gruppen ejes ligeligt af Ib Jensen (Resuma ApS) og
Orla Nielsen (Escot Holding A/S).

BETON TIL ALLE TIDER:

Et af de smukkeste eksempler på beton og dets bestandighed er templet Pantheon i Rom. Hovedbestanddelen af Pantheon, der er bygget
omkring 120 e.Kr., er en teglbeklædt betoncylinder, hvorpå der hviler
en 5.000 tons tung betonkuppel. Kuplens cirkelrunde åbning midt i
kasseloftet er templets eneste lyskilde. Pantheon har en særlig plads i
Europas arkitektur – dels på grund af byggeriets størrelse og dets nøje
afstemte proportioner, dels i kraft af anvendelsen af beton, der har sikret
Pantheons beståen til i dag.
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Beton er et bæredygtigt byggemateriale, for det består af naturens
råstoffer kalk, ler, sand, sten og vand. Beton har været brugt i tusinder
af år. Både egypterne, grækerne og romerne benyttede materiale, der
minder om beton, blandt andet til templer, huse og infrastruktur såsom
broer og akvædukter.

