SKAPAR I BETONG FÖR HUS OCH MARK
Ända sedan 30-talet har våra ledord varit kvalitet, engagemang
och ett gediget hantverkskunnande. Med ett naturligt och
återanvändbart material med lång livslängd bygger vi en hållbar
framtid för oss, våra barn och miljön. Det är vi stolta över.
Läs mer om oss och våra produkter på www.starka.se
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SKAPAR I
BETONG FÖR
HUS OCH MARK
Ända sedan 30-talet har våra ledord
varit kvalitet, engagemang och ett
gediget hantverkskunnande. Med ett
naturligt och återanvändbart material
med lång livslängd bygger vi en hållbar
framtid för oss, våra barn och miljön.
Det är vi stolta över.
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Å tta d e c e n n i er me d
k val i tete n i c e n tr u m

Sedan starten av företaget 1930 har målsättningen
varit att skapa kvalitetsprodukter. Det ledordet bär
vi med oss i vårt arbete än idag. Våra produkter ska
överträffa kundens förväntningar och alltid hålla
högsta kvalitet. Vår gemensamma syn innebär att
allt som lämnar oss, vare sig det gäller en produkt
eller vårt omhändertagande av kunder, alltid ska
vara det bästa.

Västerskolan, Hässleholm

INNEHÅLL
Skapar i betong för hus och mark
Innehåll
Ett klimatsmart material

Som självständigt familjeföretag med cirka 250
medarbetare tillverkar och levererar vi kvalitetsprodukter för bygg- och anläggningsändamål. Med
vårt engagemang och vår hantverksskicklighet utgör
vi en trygg och smidig samarbetspartner.

Flexibla systemlösningar
Referenser
Referenser
Vackra, hållbara och underhållsfria fasader
Höjdpunkten, Lerum

Ytor
Process
Betong - ett fantastiskt byggmaterial
Produkter
Produkter
Stomlösningar för moderna bostäder
Bearbeting av färska betongytor
Infärgning av betong
Efterbehandling av betongelement

Seniorboende, Kristianstad

Varför välja betongelement?
10 starka skäl att välja betongelement

M i l j ö ar b ete i te k n i k e n s fram k a n t

Vi är stolta över att arbeta med betong – ett naturligt
material tillverkat av sand, sten, cement och vatten.
Betong har en lång livslängd och ett innehåll som
går att återanvända eller använda som fyllnadsmaterial. Det ger ett kretslopp med liten påverkan
på vår miljö. Under hela sin livstid tar betongen
också upp koldioxid och kompenserar för de koldioxidutsläpp som sker under tillverkningen. Vi är
extra stolta över vår EcoNox-fasad som bryter ner
kväveoxider i våra trafikbelastade miljöer.
Oppo, Moulded by Starka. Säljs av Blå Station i Åhus

Kv. Skeppsbron, Karlskrona
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Max Lab, Lund

Kv. Niagara, Malmö

ETT KLIMATSMART
MATERIAL
Trots att betong är ett material
som använts i tusentals år, ökar
fortfarande vår kunskap om materialet genom ny forskning. Något
som blivit allt klarare på senare tid
är att betong är ett klimatsmart val.
IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds Tekniska Högskola
och Cementa har nyligen publicerat forskningsresultat
där de beskriver hur betong tar upp och binder koldioxid
från luften. Det sker genom en process som kallas karbonatisering. Kalkföreningar i betongen reagerar med
koldioxid som minskar i koncentration och på så sätt
motverkas klimatförändringar som gasen bidrar till.
V er k samt u n d er hela l i vslä n g d e n

Man beräknar idag att hela Sveriges bestånd av betongbyggnader tar upp 300 000 ton koldioxid varje år.
Denna forskning har nu fått genomslag även internationellt och stärker förtroendet för betong som byggmaterial. Forskningens resultat innebär att man kan
räkna av koldioxidupptaget från rapporterat koldioxidutsläpp. Det skulle innebära att betongens koldioxidbelastning i Sverige skulle bli cirka 15 procent lägre
än när tidigare system används för beräkningen.

FLEXIBLA
SYSTEMLÖSNINGAR
Vi erbjuder kompletta stomsystem till bland annat industrier,
kontor, offentliga byggnader och bostäder. Att ha Starka
som samarbetspartner innebär korta kontaktvägar och
hög grad av service. Öppenhet och kreativ dialog bildar
stommen när vi tillsammans med kunden formar betongelementens utseende och funktion. Ett viktigt mål är att
elementen oavsett formspråk ska harmonisera med
eventuella utsmyckningar i andra material.
F rå n start t i ll mål

Med sakkunnig rådgivning från oss redan i budgetskedet
förenklas processen för dig som kund betydligt. Vi är en
samarbetspartner genom hela projekteringsstadiet och
tillsammans hittar vi en kostnadseffektiv, snabb och
miljövänlig lösning.
V i l ö ser d i n a ö n s k emål

Flexibiliteten i vår produktion är stor och tillverkningen
anpassas alltid efter kundens önskemål. Det kan gälla
allt från betongelementens storlek, utseende och färg
till beaktande av transportsätt och leveranstid. Vi tillverkar
såväl långa som korta serier och allt sker med det
formbara, miljövänliga och beständiga material som betong är. Förutom konstruktion och tillverkning svarar vi
även för montage på plats.
E tt n at u rl i g t m i l j ö fo k u s

Vi arbetar ständigt för att optimera vårt miljöarbete.
Våra formoljor och tillsatsmedel är utvalda med största
omsorg för att minimera miljöpåverkan. Nu lanserar vi även
vår EcoNox-teknologi i betongelementen. Det innebär
att vi kan erbjuda väggar som tar upp och reducerar
kväveoxider från biltrafiken i luften.
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VACKRA, HÅLLBARA OCH
UNDERHÅLLSFRIA FASADER

08

Med betong går det att skapa allt från traditionella till helt unika ytor. Det är
bara fantasin som sätter gränserna när det gäller utseendet på betongytor. Här följer några exempel på bland annat fasader och interiöra utsmyckningar. Låt inspirationen flöda!

1 . F r i la g d b eto n g

Genom tekniker för friläggning kan den yttersta cementen
på elementet avlägsnas och ballasten i betongblandningen
blottas. Friläggning kan göras till olika djup utan att påverka
den underliggande betongen. Ytor med frilagd ballast kan
tekniskt lätt kombineras med andra formgjutna ytor. Färg
och struktur varieras med val av färgpigment och ballastmaterial, som här exempelvis med färgat återvunnet glaskross.
2 . T e g elfasa d

När vi tillverkar fasadelementen i vår fabrik kan vi gjuta
in tegel, mosaik, klinker eller natursten för en helt färdig
fasad vid leverans. Det ger både tids- och kostnads
besparingar på byggarbetsplatsen eftersom exempelvis
fasadställningar inte behövs.
3 . T era z z o

Slipad och polerad betong kallas även för terazzo. Färgpigmentering, cementval, ballastfärg och storlek ger
oändliga variationsmöjligheter.
4 . M atr i s g j u t n i n g

Fasader som gjuts mot matriser kan få vilken profil eller
vilket mönster som helst. Det ger oss unika möjligheter
att skapa karaktär åt byggnaderna och en levande känsla
i fasaden. Gummimatriser med olika mönster kan sättas i
botten av formen för motgjutning. Man kan även snickra
en specialform med olika reliefer som mönster eller brädmaterial för att få en varierad yta.
5 . M i l j ö vä n l i g s j älvre n g ö rare	

Med EcoNox i betongen blir fasaden en modern självrengörare och miljöförbättrare. EcoNox innehåller fotokatalytisk titanoxid som bryter ner kväveoxider och organisk
smuts. Titanoxid är en naturligt förekommande oxid som
med hjälp av solljus omvandlar kväveoxider från avgaser
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till ofarliga salter som sköljs bort av regnvatten. Dessutom har den en självrengörande effekt på fasaden vilket
resulterar i fina fasader under mycket lång tid. Den fotokatalytiska reaktionen fortgår under betongytans hela livslängd.
6 . P at i n a eller ål d r i n g s b ear b eta d y ta

Denna yta har fått en behandling som ger en taktil känsla.
Den allra yttersta cementhuden avlägsnas så att det finkorniga ballastmaterialet kan skönjas och betongen får
en vacker, glimrande yta.
7. Graf i s k b eto n g

Grafisk betong är en metod för att överföra motiv, bilder eller
mönster till betongytor. Tekniken bygger på att hindra betongen från att härda i delar av ytan och sedan efterspola
betongytan med vatten. Då framträder bilden genom kontrasten mellan ballasten och den ej påverkade släta ytans
ljusare nyans. Bilderna kan även tryckas med färg i betongen.
8 . I n fär g n i n g av b eto n g

Färgning av betong sker genom användning av olika typer
av cement och ballast eller genom inblandning av olika
färgpigment i betongen. Infärgning med färgpigment gör
att de mest fantastiska färgerna på NCS skalan är möjliga.
Här är det fantasin som sätter gränserna!
9 . S pr i tsp u tsa d fasa d

Efter avformning sprutas ett tunt lager puts med olika
kornstorlekar på fasaden. Putsen kan också göras infärgad
för att få en kulör på fasaden. Genom att spruta fasaden
på plats får man en fogfri fasad på köpet.
1 0 . Nat u rl i g t va c k er

Betong är redan i sin obearbetade form ett vackert material
med oändliga möjligheter. Från formgjutna släta ytor till
unika, hantverksmässiga bearbetningar av betongen.
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Varje projekt är unikt med sina speciella krav och förutsättningar.
Därför jobbar vi alltid på samma sätt, med kundens behov i centrum.
Det gör att vi kan leverera med högsta kvalitet i alla led.
1 . A V T A L O C H F Ö R S Ä L JNING

4. LEVERANS

Projektidén diskuteras med någon av våra
kompetenta projektledare, som sedan följer
med genom hela processen.

Tiden för leverans planeras i god tid så att du
kan vara säker på att få produkterna på den tid
och plats du vill.

2 . P R O J E K TA R B E T E

5 . M O N T E R ING

Starkas projektledare och konstruktörer planerar
projektet så att allt ska vara förberett från start.

Våra duktiga montörer är med och ser till att
monteringen görs på ett effektivt sätt utifrån
projektplan och ritningar.

3 . T I L L V E R KNING

Vi tillverkar produkterna i våra egna lokaler vilket
innebär att produkterna är skyddade från påverkan
av väder och vind.

6. PROJEK TET ÄR KLART

Alla produkter är på plats och har monterats.
Nu väntar vi på nästa idé från dig!

BETONG - ETT FANTASTISKT BYGGNADSMATERIAL
Sand, sten, cement och vatten – betong består av rena naturprodukter och passar överallt där flexibilitet och god miljö eftersträvas. Det
är brandbeständigt, allergivänligt och ger ett behagligt inomhusklimat.
Betong är ett naturmaterial som har använts till
konstruktionsarbeten i flera tusen år. Det har lång
livslängd och är i praktiken nästan underhållsfritt
vilket bidrar till ett högt andrahandsvärde. De ljudisolerande egenskaperna är mycket bra och betong ger ett jämnt och behagligt inomhusklimat.
Vad gäller brandsäkerhet har betong mycket fördelaktiga egenskaper och man kan i stort sett alltid
dimensionera för alla behov av brandmotstånd.

Något som många inte tänker på är att betong
också är ett av de mest miljövänliga byggmaterialen. Detta tack vare de låga drift- och underhållskostnaderna och möjligheten till krossning
och återanvändning. Ny forskning visar också att
betong binder koldioxid från luften, vilket hjälper till
att motverka växthuseffekten. Då betong enbart
innehåller oorganiska material är det beständigt
mot fukt och mögel.
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BETONG - ETT FANTASTISKT BYGGNADSMATERIAL
Sand, sten, cement och vatten – betong består av rena naturprodukter och passar överallt där flexibilitet och god miljö eftersträvas. Det
är brandbeständigt, allergivänligt och ger ett behagligt inomhusklimat.
Betong är ett naturmaterial som har använts till
konstruktionsarbeten i flera tusen år. Det har lång
livslängd och är i praktiken nästan underhållsfritt
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och återanvändning. Ny forskning visar också att
betong binder koldioxid från luften, vilket hjälper till
att motverka växthuseffekten. Då betong enbart
innehåller oorganiska material är det beständigt
mot fukt och mögel.
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M A S S I V V Ä GG

Vanliga tjocklekar 150, 200 250 mm.
Sidstorlek upp till 4 alt. 10 m.

S A ND W IC H V Ä GG

H A L V S A ND W IC H V Ä GG

För att uppnå bästa brand- ljud- och isoleregenskaper använder vi olika isolermaterial.
Sidstorlek upp till 4 alt 10 m.
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HDF 20

HDF 20-B

HDF 27

Entresolbjälklag • Yttertak
Spännvidder 6-9 m

Bostäder • Kontor
Spännvidder 6-9 m

Kontor • Hotell
Spännvidder 7-13 m

H D F 2 7- B

HDF 32

HDF 38

Arenor • Sporthallar

Bostäder • Skolor
Spännvidder 7-12 m

Industri • Kontor
Spännvidder 9-15 m

Gårdsbjälklag • P-hus
Spännvidder 10-17 m

S O CK E L

BARRIÄRBALK

G R A D Ä NG E R

Industri • Kontor

P-hus

PELARE

BALK

SOFFBALK

M A S S I V BJ Ä L K L A G

Industri • P-hus
Längd upp till ca 20 m

Industri • Lager
Förspänd/slakarmerade upp till 15 m

Industri • P-hus
Förspänd/slakarmerade upp till 15 m

Bostäder
Förspänd 5-10 m, Slakarmerad 1-5 m

B A L K O NG / L O F T G Å NG

Bostäder • Kontor

TR APPA

STARKAHALLEN

STARKAS BOSTADSPLATTA

Vårt koncept Starkahallen är en flexibel konstruktion som ger möjlighet
att bygga en hall i betong till ett mycket attraktivt pris. Eftersom hallen
byggs i betong får du alla dess fördelar på köpet, exempelvis god driftekonomi, behagligt inomhusklimat och högt andrahandsvärde.

Med Starkas Bostadsplatta sparar du mycket tid i byggnadsprocessen.
Bostadsplattan är i hög utsträckning prefabricerad och erbjuder en
mycket flexibel lösning. Golvbrunnar, ingjutna avlopp och balkonginfästningar är monterat och klart, allt som återstår är att flytspackla efter leverans. Undersidan blir slät och jämn vilket
gör att taket är färdigt för lägenheten under. Eftersom plattan
är torr vid leverans slipper man dessutom torktid. Tidsbesparingen kan bli så stor som 70 %. På bara en vecka kan
en hel våning monteras som med traditionellt byggande kan
ta betydligt längre tid. Dessutom slipper man stämpa.

Byggsystemet är modulanpassat med prefabricerade betongenheter
vilket förkortar byggtiden avsevärt. De långa spännvidderna ökar möjligheterna att använda hallen för olika ändamål. Även om ett modulsystem
används finns det stora möjligheter att anpassa byggnadens fasadyta,
byggnadsdetaljer med mera så att byggnaden får ett personligt uttryck.
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BEARBETNING AV
FÄRSKA BETONGYTOR

STOMLÖSNINGAR FÖR MODERNA BOSTÄDER
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Ett urval av våra lösningar för tidiga skeden. Ljudklass B.
Sandwich yttervägg*

Lägenhetsskiljande vägg
Massiv betong 200 mm

1

Sandwich yttervägg*

Lägenhetsskiljande vägg
Massiv betong 200 mm

2

15

En färsk yta är en betongyta som inte hårdnat och därför är mottaglig för
förändring av ytstrukturen. Med hjälp av olika tekniker kan en färsk yta bearbetas vilket påverkar ytans utseende och egenskaper.

365 mm
250 mm

400 mm

400 mm

200 mm

• Stegljudsdämpning, parkett på foam 15 mm
• Golvspånskiva 22 mm
• Avvibrerat undergolvsystem med utrymme
för installationer 150 mm inkl. spånskiva
• Håldäck HD/F 20 200 mm

BJ Ä L K L A G

• Stegljudsdämpning, parkett på foam 15 mm
• Flytspackel 15 mm
• Bostadsplatta massiv betong 220 mm

Sandwich yttervägg*

200 mm

BJ Ä L K L A G

Lägenhetsskiljande vägg
Massiv betong 200 mm

3

Sandwich yttervägg*

Ströpplad yta

Lägenhetsskiljande vägg
Gips 3x12,5 mm på separata
isolerade 70 mm regelväggar

4

Bearbetningen av färska ytor utförs på horisontella överytor. När det gäller förtillverkade element bearbetas antingen godsidan av elementet som är vänd uppåt eller
baksidan av elementet med godsidan nedåt.
O l i k a t y per av y t b eha n d l i n g ar

Resultatet av bearbetningen påverkas av flera faktorer,

bland annat kvaliteten på föregående bearbetning, typ
av redskap, betongens konsistens och personalens kunnande och noggrannhet. Det är därför viktigt att provytor
utförs eller att referensytor granskas. Den slutliga ytbearbetningen kan utföras på ytor med olika förbehandling
vilket ger olika slutresultat. Här nedan ser du exempel på
resultat av olika typer av ytbehandlingar.

340 mm

340 mm

400 mm

400 mm

Avdragen yta

Borstad yta

Brädriven yta

Rollad formyta

Ströpplad yta

Stålglättad formyta

225 mm

200 mm

BJ Ä L K L A G

BJ Ä L K L A G

• Stegljudsdämpning, parkett på foam 15 mm
• Pågjutning betong 60 mm
• Håldäck HD/F 27 265 mm

• Stegljudsdämpning, parkett på foam 15 mm
• Pågjutning betong 60 mm
• Håldäck HD/F 27-bostad 265 mm

* Sandwich yttervägg består av: fasadskiva betong 80 mm, isolering 170 mm, bärande betongskiva 150 mm
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INFÄRGNING AV BETONG
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Betong är inte bara ett flexibelt material vad gäller byggtekniska möjligheter.
Genom att kombinera bearbetning och efterbehandling av ytor med tekniker
för infärgning blir möjligheterna till olika estetiska uttryck närmast oändliga.
Färgning av betong sker med hjälp av olika typer av cement
och ballast eller genom inblandning av färgpigment vid
tillverkningen.

EFTERBEHANDLING
AV BETONGELEMENT

17

Betongytans utseende kan varieras på många sätt genom olika typer av efterbehandling. Med efterbehandling är det också möjligt att förbättra ytans
tekniska egenskaper eller motståndskraft mot yttre påverkan.

Ceme n t o c h b allast

Infärgad yta i vitbetong
samt klotterskydd
(Fladängsskolan, Lomma)

När det gäller cement finns två sorter att välja mellan gråcement och vitcement. Gråcement används för att få
fram olika grånyanser medan vitcement används tillsammans
med olika ballaster för att få fram ljusa kulörer på betongen.
Framförallt de finare delarna av ballastmaterialet är avgörande för betongens kulör.
Kv. Fronten, Helsingborg. Färg: 904 Röd Patina Fronten

I b la n d n i n g av fär g p i g me n t

Med hjälp av vårt moderna system för uppvägning och
dosering av färgpigment kan vi tillverka betongelementserier med jämna kulörer. Inte alla typer av pigment är
lämpade för färgsättning av betong. För infärgning av betong
används bara oorganiska pigment som utvinns från bergarter,
mineral eller metaller.
Kraven på ett lämpligt pigment är många. Färgtonen får
inte ändras när cementen hårdnar, pigmentet får inte
innehålla ämnen som försämrar eller missfärgar den färdiga
betongen och de vanliga kraven för utomhusfärger som
UV-ljusbeständighet måste uppfyllas. De färgpigment
som Starka använder uppfyller självklart alla dessa krav.

P at i n a - eller ål d r i n g s b ear b et n i n g

Kv Hjularöd, Hörby. Färg: 30 Sandgul Patina

Ballast med lika kornstorlek på ett åldringsbearbetat fasadelement ger en levande materialkänsla på nära håll.
På längre avstånd övergår utseendet till en texturupplevelse med en känsla av varierad kulör. Ytan kan liknas
med en sandstensyta med taktil känsla.
F r i lä g g n i n g

22 Vit VV 100

22 Vit VV 100 Slipad

27 Gräddvit

27 Gräddvit Patina

30 Sandgul Patina

50 Grafit SS 030

51 Grafit SS 050

51 Grafit SS 050 Patina

100 Grå

100 Grå Patina

Olika tillsatsmedel kan användas för att ge en kontrollerad fördröjning av härdningen. Friläggning kan göras till
olika djup utan att påverka den underliggande betongen.
När betongen uppnått god styrka avlägsnas formen och
den ohärdade cementen tvättas bort. Stora möjligheter
finns till varierade ytor genom att ytan delvis täcks med
avmaskningar av tejp, plåt eller trä.

de rent estetiska kraven ställs en rad krav på exempelvis
slitstyrka och spricköverbryggande förmåga hos färgen.
S pr i tsp u ts

Efter avformning kan ett tunt lager puts med olika kornstorlekar sprutas på betongytan. Putsen kan också göras
infärgad så att fasaden får en kulör. Genom att spruta
fasaden på plats uppnås en fogfri fasad.
Klotters k y d d

För att skydda fasaden mot klotter finns speciella produkter som kan appliceras utanpå en annan ytbehandling eller direkt på betongen. Produkterna som används
är mikroporösa och tillåter underlaget att andas.
T ra n sport - o c h b y g g s k y d d

904 Röd Patina Fronten

Grafit SS 050 Slipad

Slät formyta

Vitrum frilagd

Vitrum Slipad

M ål n i n g

För att ge en betongyta en specifik kulör är målning med
täckande eller laserande färg ett bra alternativ. Ur teknisk synpunkt utgör betongytan ett utmärkt underlag för
målningsbehandling. Den målade betongytan håller sig
renare och är lättare att tvätta än en omålad. Förutom

Produkter som skyddar fasaden under transport- och
byggtiden kan användas utanpå en annan ytbehandling eller direkt på betongen. Skyddet påverkar inte ursprungsfärg eller ytstruktur, underlättar rengöringen vid
byggtidens slut och bryts ner av UV-strålning efter cirka
6 månader.
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byggtidens slut och bryts ner av UV-strålning efter cirka
6 månader.
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VARFÖR VÄLJA BETONGELEMENT?
Betong består av sand, sten, kalk och vatten
- naturens egna material som sammanfogas
till en stark och miljövänlig enhet. Betong
tål höga temperaturer och stark kyla,
stor tryckbelastning och hårt slitage.
Det motstår vatten, skyddar mot
buller och strålning, har
mycket god värmelagringskapacitet och är
inte brännbart.

10 STARKA SKÄL ATT
VÄLJA BETONGELEMENT

19

1 . M i l j ö vä n l i g t

Betong är ett miljövänligt material med lång livslängd som
går bra att både återanvända och återvinna. Betong passar
väl in i en byggprocess baserad på kretsloppets principer.
2 . S u n d a b y g g n a d er

Kretsloppsfrågor är viktiga ur miljösynpunkt, men lika viktig
är den inre miljön under byggnadens livslängd. Betongens
goda egenskaper är en garanti för bästa möjliga boendemiljö. Torra betongkonstruktioner ger sunda hus.
3 . M ö j l i g heter att ä n d ra o c h a n passa

Betongens höga hållfasthet innebär att man kan bygga
med stora spännvidder. Det ger större frihet att utnyttja
ytorna för olika behov. Det är lätt att utforma hus i betong
med funktionella och flexibla lösningar.
4 . L j u d i solera n d e

God ljudmiljö är en av de viktigaste faktorerna för ett bra
boende. Ett tungt material som betong isolerar mycket
effektivt ljud som fortplantar sig genom luften, dvs. praktiskt taget allt ljud. Stegljud som fortplantas i materialet,
isoleras lätt med lämplig konstruktion och golvbeläggning.
5 . H ö g te k n i s k k val i tet

Inomhustillverkning av betongelement med ändamålsenliga
produktionsanordningar gör att kvalitén blir jämn. Vi til�lämpar en effektiv tillverkningskontroll av produktionen
enligt Betong och Ballast Certifiering (BBC) AB. Det
garanterar att elementen uppfyller alla krav på hållfasthet,
måttriktighet och beständighet. Vi arbetar dessutom i enlighet med ISO-standarden.
Vår huvudidé är att projektera, tillverka och montera kundanpassade systemlösningar med hög grad av prefabricering
för ett kvalitetssäkrat och industriellt byggande till entreprenörer och byggherrar.
Stor vikt läggs vid miljöansvar och ökad miljöanpassning, vilket gör system och material med lång livslängd väl
lämpade.
P op u lärt av må n g a a n le d n i n g ar

Allt fler upptäcker betongelementens stora fördelar.
Snabbt, starkt och torrt - tre viktiga faktorer för ekonomiskt och säkert byggande. Att uppföra råbyggnaden
med betongbjälklag och isolerade väggar av sandwichkonstruktion ger snabbt väderskyddade lokaler och ett

arbetsvänligt inneklimat. Då kan den fortsatta byggverksamheten skötas mer effektivt och säkert. Det ger ökad
trygghet och säkerställer slutresultatets kvalitet för både
byggare och byggherre.
Dagens moderna elementproduktion ger närmast obegränsade möjligheter att variera en byggnads fasad genom
förändringar i form, färg och ytbehandling. Genom att
upprepa en elementtyp i fasaden hålls byggkostnaden
nere även om formen är speciell och exklusiv. Vi har ett
genuint kunnande och blandar gammaldags hantverk
med modern produktionsteknologi för att slutresultatet
skall bli det bästa. Välkommen med dina önskemål så kan
vi diskutera utifrån dina specifika behov.

8 . B ra n d sä k ert

Väggar och bjälklag av betong förhindrar att en brand
sprids mellan intilliggande brandceller. Därmed får man en
säker utrymning av byggnaden. Efter en brand är skadorna
på stommen sällan större än att den kan återanvändas
efter reparation.

6 . B i ll i g t i d r i ft o c h u n d erhåll

Betong har en stor förmåga att motstå olika former av
kemisk och mekanisk påverkan, vilket ger låga underhållskostnader. Betongens beständighet ger dessutom byggnaden lång livslängd och möjlighet till en lång avskrivning.

9 . G o d ar b etsm i l j ö

Den snabba produktionen gör att man på kort tid får en
tät byggnad. Det innebär en klimatskyddad byggarbetsplats där kompletterings- och inredningsarbeten kan utföras inomhus.

7. E n er g i s n ålt

Betong är ett tungt material som har hög värmekapacitet
och kan lagra värmeenergi. Denna egenskap kan vi idag
utnyttja metodiskt så att överskottsvärme lagras för att
senare tillföra byggnaden värme. Ytterväggar av betong
ger dessutom täta byggnader som enkelt och effektivt
kan värmeisoleras.

1 0 . S n a b b pro d u k t i o n

Att bygga med betongelement ger en kort produktionstid
på byggplatsen. Det leder till lägre kreditkostnader och lägre
indexkostnader. Även andra omkostnader som etablering
och platsadministration minskar. Den tidiga inflyttningen
innebär också att intäkterna kommer tidigare.
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VARFÖR VÄLJA BETONGELEMENT?
Betong består av sand, sten, kalk och vatten
- naturens egna material som sammanfogas
till en stark och miljövänlig enhet. Betong
tål höga temperaturer och stark kyla,
stor tryckbelastning och hårt slitage.
Det motstår vatten, skyddar mot
buller och strålning, har
mycket god värmelagringskapacitet och är
inte brännbart.

10 STARKA SKÄL ATT
VÄLJA BETONGELEMENT
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1 . M i l j ö vä n l i g t
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2 . S u n d a b y g g n a d er

Kretsloppsfrågor är viktiga ur miljösynpunkt, men lika viktig
är den inre miljön under byggnadens livslängd. Betongens
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förändringar i form, färg och ytbehandling. Genom att
upprepa en elementtyp i fasaden hålls byggkostnaden
nere även om formen är speciell och exklusiv. Vi har ett
genuint kunnande och blandar gammaldags hantverk
med modern produktionsteknologi för att slutresultatet
skall bli det bästa. Välkommen med dina önskemål så kan
vi diskutera utifrån dina specifika behov.

8 . B ra n d sä k ert

Väggar och bjälklag av betong förhindrar att en brand
sprids mellan intilliggande brandceller. Därmed får man en
säker utrymning av byggnaden. Efter en brand är skadorna
på stommen sällan större än att den kan återanvändas
efter reparation.
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Betong har en stor förmåga att motstå olika former av
kemisk och mekanisk påverkan, vilket ger låga underhållskostnader. Betongens beständighet ger dessutom byggnaden lång livslängd och möjlighet till en lång avskrivning.

9 . G o d ar b etsm i l j ö

Den snabba produktionen gör att man på kort tid får en
tät byggnad. Det innebär en klimatskyddad byggarbetsplats där kompletterings- och inredningsarbeten kan utföras inomhus.

7. E n er g i s n ålt

Betong är ett tungt material som har hög värmekapacitet
och kan lagra värmeenergi. Denna egenskap kan vi idag
utnyttja metodiskt så att överskottsvärme lagras för att
senare tillföra byggnaden värme. Ytterväggar av betong
ger dessutom täta byggnader som enkelt och effektivt
kan värmeisoleras.

1 0 . S n a b b pro d u k t i o n

Att bygga med betongelement ger en kort produktionstid
på byggplatsen. Det leder till lägre kreditkostnader och lägre
indexkostnader. Även andra omkostnader som etablering
och platsadministration minskar. Den tidiga inflyttningen
innebär också att intäkterna kommer tidigare.

SKAPAR I BETONG FÖR HUS OCH MARK
Ända sedan 30-talet har våra ledord varit kvalitet, engagemang
och ett gediget hantverkskunnande. Med ett naturligt och
återanvändbart material med lång livslängd bygger vi en hållbar
framtid för oss, våra barn och miljön. Det är vi stolta över.
Läs mer om oss och våra produkter på www.starka.se

Fler broschyrer från Starka
www.starka.se/broschyrer
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