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Betong er verdens viktigste byggemateriale, og det er laget en rekke gode bøker om betong, spesielt rettet mot
designere og arkitekter. Intensjonen med denne boken er å vektlegge mangfoldet i bruken av betong. Boken
dekker alle aspekter ved faget og gir et helhetlig bilde av en stor industri. Innledningsvis presenteres selve
materialet, dets historie og egenskaper. Betong er både et gammelt og et nytt materiale - det har vært benyttet i
over 10 000 år, men materialteknologien er i kontinuerlig utvikling, og det oppstår stadig nye bruksområder og
-former.
Skedsmo Betong ble Miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004 med virkning fra 27.01.2016.
Sertifiseringsorganet som har godkjent Skedsmo Betong er Kontrollrådet. Fondskomiteen inviterer bransjen til
å søke om midler til prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, bærekraftig,
miljømessige og. I løpet av 4 døgn har Betong Øst levert 5.632 kubikkmeter med betong til. Les mer. Driver et
moderne anlegg for produksjon av BETONGELEMENTER i riktig kvalitet til bolig, nÆring, landbruk og
spesialproduksjon. DØNN SKB, selvkomprimerende betong, fyller de fleste støpeformene fullstendig uten
vibrering og vinker et etterlengtet farvel til vibrering. Ferdigbetong til hele sørlandet. Siden starten i 2005, har
Ribe Betong vokst til en av de fremste produsentene i sitt slag på Sørlandet. Med moderne fabrikker og.
Betong Anfinn Berge gründeren og askeladden i industrieventyret på Kvismo. Nesten 60 år har gått siden
ønsket om egen arbeidsplass spiret, med sand som råstoff. Velkommen til Weels Betong og Plast. Vi leverer
komplette VA-anlegg, det meste innen betong og plastrør, samt kummer og tilbehør. Vi har mye erfaring og
kompetanse. Ølen Betong AS er en av landets største betong- og betongvareprodusenter, med

produktavdelinger for ferdigbetong, betongvarer og elementer. SV Betong holder til i Åsedalen Sandnes. Vi
skal være en lokal entreprenør som jobber i Rogaland regionen for våre kunder på enkel men proffesjonell
måte.

