Fakta
Om Strängbetong
Strängbetong är Sveriges ledande företag inom prefabricerade byggnadssystem. Genom att
tillverka färdiga element i fabrik och sedan montera ihop dessa på plats kan Strängbetong
snabbt leverera ett gediget, sunt och tätt hus, färdigt för uppvärmning. Fördelarna för
kunderna är bättre totalekonomi, större trygghet, ökad miljöhänsyn och utrymme för
arkitektonisk kvalitet. Strängbetong har cirka 1200 anställda och en omsättning på närmare
2,5 miljarder kronor. Företaget har åtta produktionsanläggningar och kontor på ytterligare fem
platser i landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Strängbetong ingår i den internationella
koncernen Consolis.
Strängbetong grundades 1942 i Stockholm. Idag arbetar över 1200 personer på företaget
fördelade över åtta fabriker och 13 försäljningskontor i Sverige. Strängbetong omsätter 2,5
miljarder kronor och ingår i den internationella koncernen Consolis som är en av Europas
ledande tillverkare av prefabricerade betongelement med omfattande lösningar för bygg- och
anläggningsprojekt.

Om produkterna
Strängbetong förtillverkar en komplett stombyggnad med ytterväggar av betong under en
noggrant kontrollerad process i fabriker över hela landet. På så sätt kan en byggnadsstomme
effektivt monteras till ett klimatskyddat och tätt hus på kort tid.
Strängbetong levererar koncept för arenor, köpcentra, anläggningar, bostäder, kontor,
parkeringshus och hotell mm. Resultatet blir stabila byggnader med en lång livslängd. Betong
är ett miljövänligt byggmaterial som lätt kan återvinnas.
Koncepten uppfyller högt ställda miljökrav på låg energianvändning tack vare den tunga
stommens temperaturutjämnande förmåga samt ett tätt och välisolerat klimatskal. Detta
medför att hus av betong bättre behåller värmen och är mer kostnadseffektiva vid
uppvärmning. Strängbetongs hus är friska och karakteriseras av en sund inomhusmiljö. De har
en låg fukthalt då betongelementen tillverkas i fabrik. Dessutom har betongfasader god
ljudisolerande förmåga.

Historik Strängbetong
1939
Man testade att armera betong med spända ståltrådar för bättre hållfasthet, och
testerna föll väl ut. Men vad skulle produkten kallas? Det från tyskan direktöversatta
”strålsträngbetong” var för krångligt, och därav kom namnet Strängbetong till.

1942
Stockholm

Strängbetong grundas och bygger världens första fullskaliga betongfabrik i

1952

Strängbetong etablerar sin första montageavdelning

1958

Strängbetong startar Veddigefabriken

1962

Strängbetong startar Kungsörsfabriken

1962-1997 Företaget förvärvar och etablerar ytterligare fabriker. 1997 har Strängbetong 8
verksamma produktionsenheter.
1997
Consolis, Europas ledande tillverkare av prefabricerade betongelement,
förvärvar Strängbetong
2005
Bonna Sabla, Frankrikes största betongvaruföretag och Consolis går samman
under namnet Consolis
2006

Sedan 2006 äger LBO France Consolis koncernen

2007

Strängbetongs huvudkontor flyttar in i nya lokaler i Hammarby Sjöstad.

2010

Charlotte Bergman tillträder som Strängbetongs första kvinnliga VD

För mer information, vänligen kontakta:
Marie Bergman, Chef Marknadskommunikation AB Strängbetong
tel: 08-615 82 70, mobil : 073 037 82 70
email: marie.bergman@strangbetong.se

