
Fabriksbeton 

Støbning af gulve, dæk, 
fundamenter, søjler, broer, 
veje, belægninger, slidlag 
m.m. samt specialløsninger
og undervandsbeton

En verden af beton



”
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IBF Fabriksbeton er EN VERDEN AF BETON
Fra grusgrave rundt i Danmark fragtes grus og 

sand til den nærmeste IBF blandestation. Her 

blandes betonen til bl.a. grovbeton, slidlagsbe-

ton, flydebeton, undervandsbeton, anlægsbeton 

og thermobeton. Udover støbning af gulve, dæk, 

fundamenter, søjler, broer, veje, belægninger og 

slidlag m.m. laver vi specialløsninger som f.eks. 

indfarvede betonvægge med unikke strukturer, 

arkitektoniske elementer o.lign. i tæt dialog med 

arkitekten. Processer der kræver høj standard og 

præcision. 

Vores erfaring bruger vi løbende til at investere 

i opdateret produktionsudstyr og teknologi. Når 

opgaven kræver det, bruger vi vores knowhow til 

at skabe kundetilpassede løsninger.

Produktionen af fabriksbeton startede i Ikast i 

1991. I dag har IBF Fabriksbeton stationer, der 

dækker det meste af Danmark. 

 

Beton er et bæredygtigt materiale, som 

består af sand, grus, kalk og vand, alle 

naturlige råstoffer. Fordelen er holdbarhed 

men også muligheden for at skabe smukke 

og innovative løsninger.
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Et bredt og veldokumenteret produktprogram gør 

det muligt at fokusere på kundernes behov og 

ønsker. I vores laboratorier udvikler og tester vi 

den beton, vi sender ud af huset. Vi garanterer, at 

den er kvalitetsikret og lever op til gældende krav. 

IBF Fabriksbeton omfatter standardvarer og 

funktionsbetoner i henhold til DS/EN 206-1 og DS 

2426 samt funktionsbetoner i henhold til egen 

deklaration.



De specialdesignede vægge til Heart Kunstmuseum i  

Herning er indfarvet i hvid beton og facaderne er blevet 

tillagt en unik, krøllet tekstiloverflade. Et resultat som 

kun kan opnås ved at støbe in-situ eller på godt dansk 

’på stedet’.

Broen over Gudenåen har med sine bropiller, der folder 

sig ud som fingre i vandet, et let og svævende udtryk. 

Sti- og faunabroerne, der er opført som buebroer, giver 

en dramatisk, men også smuk oplevelse, når trafikken på 

motorvejen møder dem. Eksempler på, hvor fint det kan 

gøres, når beton og natur mødes.
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Om det er kollisionssikring eller betonfunda-

menter til broer, isolering af undergulve eller 

beton til stribefundamenter - så er vores 

styrke, at vi tilpasser os de enkelte projek-

ter. Ensartethed i betonen spiller selvfølgelig 

en stor rolle for vores kunder, og vi bruger 

mange timer på at kontrollere vores beton, 

så disse forventninger opfyldes.
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Når vi leverer og pumper beton - er den gode dialog vigtig for os. 

Chaufføren bærer ansvaret for, at betonen leveres korrekt. 

Vores vognpark består af betonkanoner, som har en kapacitet på op 

til 16 m3. Vi kan stille med pumper fra 24 meter og op til 58 meter. 

Disse anvendes til alt lige fra tilbygninger, nyt gulv i huse, udlægning 

med slange, bro-pumpninger, store gulve, pumpninger der skal højt 

op eller over andet byggeri samt ved store gulve, gylletanke o.lign. 
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IBF Mobilblander producerer thermobeton til 

isolering af undergulve og afretning af terrændæk 

med pilhøjde. Anvendes derudover til isolering 

af etageadskillelse samt opretning og udjævning 

af store niveauforskelle. Mobilblanderen er den 

eneste på markedet, der kan blande og pumpe 

beton direkte på stedet. Og med en kapacitet på 

op til 50 m3 i timen kan større opgaver afvikles 

inden for få timer. 
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IBF er medlem af Dansk Beton Fabrikssektionen. Se mere om Fabriksbetonprodukter og læs de 
mange spændende og lærerige publikationer på danskbeton.dk/fabriksbetongruppen.

IBF Beton Ikast
Mads Clausens Vej 9
7441 Bording
Tlf. 97 25 22 66

IBF Beton Hanstholm
Industrivangen 13
7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 15 44

     IBF Beton Hadsund
Aalborgvej 68
9560 Hadsund
Tlf. 98 57 22 66 

 IBF Beton Hurup
Industrivej 11
7760 Hurup
Tlf. 97 95 16 64

 IBF Beton Nykøbing Mors
Industrivej 1A
7900 Nykøbing Mors
Tlf. 97 72 47 48

 

IBF Beton Rødkærsbro
Bjerrevej 80 
8840 Rødkærsbro
Tlf. 86 65 88 44

    IBF Lyng Beton Give
Dyrskuevej 10
7323 Give
Tlf. 75 73 23 22

    IBF Beton Aabenraa
Bladknæk 17, Lundsbjerg
6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 27 01
 

     Wewers Beton Mørkøv
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 57
 

     Wewers Beton Greve
Lunikvej 25
2670 Greve 
Tlf. 43 95 10 31

    IBF Falke Beton Tarm
Vennelystvej 3
6880 Tarm
Tlf. 20 18 26 00 

IBF Beton Holstebro
Valdemar Birns Vej 8
7500 Holstebro
Tlf. 96 18 33 77 

     Wewers Beton Ølstykke
Lyshøjvej 3
3650 Ølstykke
Tlf. 46 76 90 90

ibf.dk | ibf@ibf.dk


