
Beton - naturligvis

Betonelementer
Beton – et naturligt og stærkt valg 
til alle former for byggeri …



Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S er producent og  leveringsdygtig indenfor et bredt 
udvalg af betonelementer  til bolig-, kontor-, industri-, og landbrugsbyggeri.

Vi udfører unikke løsninger og opfylder specielle ønsker, der garanterer dig et komplet og 
gennemført byggeri. 

Betonelementerne kan desuden leveres som trykvægselementer til f.eks. et kornlager.

Ring og få et uforpligtende tilbud på dit næste byggeri eller se mere på vores hjemmeside 
www.tct.dk/referencer

• Brun Søsten

• Blå Søsten

• Hvid Marmor

• Gul Marmor 

• Hvid Lysit

• Sort Granit

• Grå Granit

• Rød Granit

• Hvid Glat

• Gul Sandfarvet

• Grå Glat

• Sort Afsyret

Betonelementerne kan leveres med følgende facader:
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Sort granit
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Hvid marmor

Grå granit
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Gul marmor

Rød granit
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Grå glat

Hvid lysit
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Gul sandfarvet

Sort afsyret
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Blå søsten

Brun søsten
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Hvid glat

Hvid struktur puds samt malede og pudsede facader
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Skillevægge og bagmure

Trykvægge
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Overflader

Sort afsyret
Glat

Gul sandfarvet
Glat

Grå
Glat

Rød granit
8-11 mm sten

Sort granit
8-11 mm sten

Grå granit
8-16 mm sten

Gul marmor
8-11 mm sten

Norsk marmor
8-16 mm sten

Hvid lysit
8-11 mm sten

Hvid
Glat

Blå søsten
8-16 mm sten

Brun søsten
8-16 mm sten

Beton er et naturmateriale og der forekommer derfor 
mindre nuance- og strukturforskelle, der betyder at 
en 100% ens overflade ikke vil være muligt. Ligeledes 
kan ophærdningen ikke styres fuldstændig, og der 
kan derfor forekomme mindre forskelle i farven i den 
færdige overflade. 

Ønsker man derfor en glat overflade med en konstant 
og ensartet farveintensitet anbefales det at anvende 
en Silikat maling.

Foruden nedenstående overflader kan vi leverer 
overflader med en hvid struktur puds eller andre 
stentyper. Kontakt os og forhør nærmere.
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Stevnsvej 17 • 7700 Thisted
Tlf. +45 97 92 25 22 • salg@tct.dk


