FLEXIBLA SYSTEMLÖSNINGAR I BETONG
Vi kan erbjuda kompletta stomsystem till bland annat industrier, kontor,
offentliga byggnader och bostäder

Fladängsskolan, Lomma

Att ha Starka som samarbetspartner innebär bland
annat korta kontakt- och beslutsvägar samt hög
servicegrad. Öppenhet och kreativ dialog bildar
stommen när vi tillsammans formar utseende och
funktion av betongelementen - så att de uttrycker
avsett formspråk och harmoni med eventuella
utsmyckningar i andra material.

långa som korta serier och allt sker med ett formbart, miljövänligt och energisnålt material.
Vi svarar, utöver konstruktion och tillverkning, även
för montage.

Låt oss ge Er sakkunnig rådgivning redan i budgetskedet. Vi vill bli Er samarbetspartner genom
Flexibiliteten i vår produktion är stor. Tillverkningen hela projekteringsstadiet och leda Er till ett kostanpassas efter dina önskemål vad gäller till exem- nadseffektivt, snabbt och miljövänligt byggande.
pel betongelementens storlek, utseende, eventuella dekor med ballast, färg och med beaktande
av transportsätt och leveranstid. Vi tillverkar såväl

10 skäl att välja betongelement
- Miljövänligt
- Sunda byggnader
- Möjligheter att ändra och anpassa
- Ljudisolerade
- Hög teknisk kvalitet

- Billig i drift och underhåll
- Energisnål
- Brandsäker
- God arbetsmiljö
- Snabb produktion

MED VÅRA BETONGELEMENT BYGGER VI BLAND ANNAT:
- Arenor			
- Skolor			
- Handelshus			
- Bostadshus			
- Kontor			

- Parkeringshus
- Skolor
- Industribyggnader
- Grafisk betong
- Interiörmiljöer

Vi arbetar ständigt för att optimera vårt miljöarbete. Till exempel är våra formoljor och tillsatsmedel utvalda med största omsorg för att minimera miljöpåverkan. Nu lanserar vi även vår
EcoNox-teknologi i våra betongväggar. Med andra ord kan vi erbjuda väggar som tar upp
och reducerar kväveoxiderna i trafiken som våra bilar släpper ut.
STARKA
Starka är ett privatägt familjeföretag i tredje generationen. Företaget startade i Kristianstad år
1930 och omsätter idag drygt 500 miljoner kronor. Vi är cirka 225 anställda vid våra verksamhetsorter Kristianstad, Lund, Ängelhom, Arboga och Tyringe samt i Danmark.
Vi tillverkar betongelement, markprodukter, stödmurar, VA-produkter samt fabriksbetong och
tillhandahåller även entreprenadverksamhet.
Kontakta oss gärna för mer information:
Fler kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida
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