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Bag det nye familiemedlem står alle vores kendte, stærke brands, BETONELEMENT, EXPAN, DALTON, MODUL-

BAD og MONTAGE. Det er din garanti for en høj kvalitet, et gennemprøvet system og adgang til Danmarks 

største samling af eksperter inden for betonelementbyggeri. 

Vores størrelse gør, at vi altid har plads til at startlevere dit byggeri inden for 12 uger, og skal du bygge stort, er 

det hos os, at du får markedets største spænd på tagplader og sandwichelementer. 

1.  4. 2. 5. 3. 6. 

HURTIG VEJ FRA TILBUD  
TIL RÅHUS

Prisbillige og energirigtige råhuse 

Find flere forskellige facadeløsninger på www.industri.build.           

FORSKELLIGE FACADER

Fritlagt hvid            Afsyret sort         Glat grå  

Ring og få råd 

7637 7950 
 
Ring til Morten Hille, som sidder  
klar til at hjælpe dig videre til  
et effektivt byggeprojekt.

Bestil online  
og få muligheden 

for at oploade 
projektmateriale på:

www.industri.build

BESTIL ET TILBUD INDGÅ EN AFTALE VI TEGNER OG BEREGNER VI PRODUCERER VI MONTERER I OVERTAGER RÅHUSET

CRH Concrete udvider familien

INDUSTRI  
ER VORES NYE BRAND

FAST PRIS 
Når du bestiller vores tilbud, kan du regne 

med at få en fast pris retur. Prisen holder 

hele vejen til færdigt råhus. 

EFFEKTIV MONTAGE
Danmarks største montageforretning, årti-

ers erfaring og et skarpt fokus på sikkerhe-

den på byggepladsen. Tilsammen betyder 

det, at din tidsplan holder. Vi har en effektiv 

logistik og det rigtige montagehold til at 

løfte opgaven.

SIMPEL AFTALE
Vi har skåret ind til benet i vores aftale-

grundlag. Vi vil hellere bruge tid på at op-

timere dit byggeri end at læse alt det med 

småt. Det tror vi også, at du vil, så derfor 

har vi gjort det kort og præcist. 

LET PROJEKTERING
I forbindelse med projektering af et 

elementbyggeri er der af hensyn til kvalitet, 

sikkerhed og økonomi behov for en klar 

afgræsning af projekteringsmodellerne. 

Med INDUSTRI kan du vælge mellem 

projekteringsmodel 4, 5 eller 6.

HURTIG LEVERING
Når vi har aftalt en leveringstid holder den.

Du skal typisk regne med ca. 12 ugers 

levering - 10 uger fra projektmodtagelse til 

montage og derefter 2 ugers montagetid. 

Dette afhænger selvfølgelig af størrelsen på 

dit byggeri.

KØB HELE PAKKEN
Med 6 forskellige brands under samme tag 

kan vi levere alle elementerne til dit råhus. 

Vi monterer og projekterer også, så antallet 

af grænseflader minimeres. Hvis du sætter 

kryds i tilvalg, bliver det endnu 

nemmere for dig. 

INDUSTRI er et nyt brand til dig der vil bygge effektivt, økonomisk og enkelt. Med særdeles konkurrencedygtige priser på betonelementer 

og montage står vi klar til at hjælpe dig i mål med dit næste industriprojekt. Vi minimerer din risiko og garanterer fast pris og et simpelt 

aftalegrundlag. 

Når du bygger i beton, er du sikker på et robust byggeri med lang levetid uanset vejr og vind. Er du bygherre, så tag også fat i os. Vi 

hjælper gerne med kontakten til en totalentreprenør. 

Vælg projekteringsmodel: 

4  5 6 Ved ikke

Forventet byggeperiode:

Tilvalg til råhuset:

 Isætning af vinduer i elementet fra fabrik

 Bademodul

 Toiletmodul

 
Firmanavn

Navn

Telefon nr.   Mail

Sæt kryds ud for det ønskede, kontakt os og tilbuddet er på vej til dig.

Du kan ringe informationerne ind til Morten på 7637 7950  

eller udfylde elektronisk på www.industri.build.

Tjeklisten

BESTIL ET TILBUD
Når du bestiller et tilbud skal du have følgende detaljer klar:

Bredden på byggeriet              meter.

Frihøjde                   meter.

Længden på byggeriet             meter.

 

Hvilken facade skal byggeriet have? 
 
Fritlagt        Afsyret Glat 

 

Hvilken farve skal facaden have? 
 
Hvid            Grå               Sort

  

Skal vi montere råhuset? 
 

Ja, inkl. montage    Nej, ekskl. montage 

(fremsend situationsplan)

Konceptet INDUSTRI

VORES FRÆKKE 
LILLESØSTER


