
Vi är framtidens byggande.
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Vi är din  
leverantör.
Vad du än 
ska bygga.
Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. 
Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi 
ensamma om på marknaden. Vi kan blanda systemen 
och ge den absolut bästa lösningen. Oavsett vad du  
ska bygga. 

Det är vår styrka. 
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Vad ska du bygga? Vi har system för allt. Bostäder, kontor, industrier 
och affärslokaler. Skandinaviska Byggelement är ett av Sveriges 
ledande företag inom prefabricerade betongelement. Vi anpassar 
produkterna helt efter dina önskemål och levererar färdiga stommar 
till byggplatsen, vilket innebär att du alltid får den bästa lösningen. 
Och den mest kostnadseffektiva. 

Vi lever i en ny värld
Spelreglerna är nya i byggbranschen. Under de senaste decennierna 
har branschen genomgått en revolutionerande förändring. Förr 
byggde man hela huset på plats. Nu tillverkar man ofta stommen och 
andra delar på fabrik. Den industriella utvecklingen har skapat helt 
nya möjligheter i branschen.

Eller som vi brukar säga: 
Vi har det du behöver. 

Fjärilsparken, Vellinge >
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Vi vet hur det är. Pressade byggtider och tuff kostnadsjakt är en ekvation 
som ska lösas vid de flesta byggprojekt. Skandinaviska Byggelement 
levererar monteringsfärdiga element till byggplatsen, vilket minskar 
både arbetstiden och kostnaderna. Vi kombinerar det prefabricerade 
elementets snabbhet med flexibiliteten i industriell platsgjutning. Det 
är framtidens byggande.

Den enda leverantör du behöver
Vi finns alltid nära dig. Våra fabriker ligger i Katrineholm, Kalmar, 
Bjästa, Hallsberg och Hallstahammar. Fabriken i Katrineholm är en 
av Europas modernaste och mest avancerade. I koncernen ingår även 
vårt dotterbolag Lättklinkerbetong AB med fabrik i Ucklum som gör 
oss till en komplett stomleverantör. Vi har resurserna och erfarenheten. 
Vi kan den här branschen och vet vad som krävs för att bygga hus. Du 
står på stabil grund. Vi är den enda leverantör du behöver. 

Stabil stomme att  
bygga på. 



Skandinaviska Byggelement ska uthålligt och lönsamt 
leverera byggnadsstommar till kunder i Norden.

Skandinaviska Byggelement ska utveckla och leverera produkter 
som bidrar till en industrialisering av byggprocessen samt att  

genom en automatiserad tillverkning av dessa, erbjuda  
kunderna marknadens högsta kvalitet och bästa stomsystem.
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Vi bygger bara i betong.  
Det är det enda vi gör.



Visst, du kan bygga hus i många material. Men betong är det överlägset 
bästa. Det tål fukt och möglar inte. Det är miljövänligt. Det är stabilt 
och brandsäkert. Det håller tätt och minskar energiförbrukningen. 
Det är värmetrögt och ger en behaglig inomhustemperatur. Det är 
ljudisolerande. Det är formbart. Och det håller hur länge som helst. 

Högklassiga betongstommar
Vi bygger bara i betong. Inget annat. Vi gör högklassiga betongstom-
mar efter en fint inslipad arbetsmodell. Det är det enda vi gör. Och det 
är vi stolta över. Betong är ett enastående konstruktionsmaterial som 
kan användas till i princip alla typer av byggnader. 

Kuggen, Göteborg.
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Högsta kvalitet.  
Precis som du vill ha det.
Vi gör allt med kvalitet. Det är så vi har blivit bäst på marknaden. 
Allt är optimalt anpassat. Det är en trygghet för dig som kund. 
Elementen byggs helt enligt dina önskemål och levereras färdiga med 
installationer och håltagningar. Precis som du vill ha det. Vi jobbar 
mot ett processorienterat verksamhetssystem och är produktcertifi- 
erade mot CE och BBC. Det innebär att våra betongelement uppfyller 
EU:s högt ställda krav.

Du vet vad allt kostar och  
när allt ska levereras
Välj det du behöver – enskilda produkter eller hela system. Med våra 
stommar gör du ett klokt och kostnadseffektivt val. Vi ansvarar för 
hela processen, från konstruktion och ritning till produktion och 
leverans. Du vet vad allt kostar och när allt ska levereras. Du har full 
koll på arbetsgången. 
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Vi tänker på miljön. Vi gör allt vi kan för att minska påverkan på 
jorden och har satt upp tydliga mål hur vi ska arbeta. Bland annat hur 
vi ska spara energi i våra fabriker och hur vi ska bli ännu bättre på 
miljövänliga transporter. Vi satsar också mycket på ett renare bygge 
och en bättre arbetsmiljö genom en automatiserad tillverkning. 

Vi värnar om den miljö vi lever i
Våra produkter har fått högsta betyg av Byggvarubedömningen*. Det 
är ett glädjande betyg som grundar sig på ett starkt miljöengagemang. 
Vi sorterar och återvinner exempelvis 100 % av våra restprodukter. Vi 
har inga miljöfarliga utsläpp eller mätbara mängder av farligt avfall. 
Vi återvinner tvättvatten från produktionen genom ett recirkulerat 
system. Vi använder grön el och fjärrvärme, och vi ställer höga krav 
på att våra transportfordon ska vara Euroklassade och använda miljö- 
klassat bränsle.

Litet fotavtryck på jorden.

* Byggvarubedömningen är ett gemensamt system – en standard – för miljöbedömning 
av byggvaror framtaget av de största fastighetsägarna och byggherrarna. 

< Porslinsfabriken, Göteborg.
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Vi har en intrimmad organisation och nöjda 
kunder. Som du ser har vi byggt ett och annat 
hus genom åren. Det är våra referenser allihop. 
Prata gärna med vem som helst av dem och hör 
vad de har för erfarenheter. 

Hör av dig. Vi är framtidens 
byggande.
Slå gärna en signal. Vi är rätt leverantör oav- 
sett om du ska bygga smått eller stort. Vi tar  
fram den absolut bästa lösningen av helprefab  
eller industriellt platsgjutet. Det är så vi jobbar 
på Skandinaviska Byggelement. Välj klokt, välj 
det du behöver. 

Välj framtidens byggande!

Våra referenser – 
alla vi byggt åt.

< Region Skåne, Malmö.
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