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En komplett  leverantör 
till modern kyckling
produktion 
Familjen Iacobaeus köpte sitt första stall av oss 
2001. När det blev dags att utöka verksamheten 
2017 beställde familjen ett snarlikt, men upp-
daterat stall på total entreprenad, även denna 
gång med oss som leverantör. Stallen är på 
2x2000 kvadratmeter vardera.

Det senaste stallet var vi totalentreprenör för, 
vilket innebär ansvar för hela bygget. Stallet 
levererades bland annat med PVC-fönster som 
gjuts in direkt i fabrik, och som är underhållsfria 
och lätta att rengöra.

 – Vi var väldigt nöjda med det gamla stallet, 
så därför var det naturligt att fortsätta att 
jobba med Precast Abetong även när det nya 
stallet skulle byggas, säger André Iacobaeus. 
Det är stabilt och tryggt att jobba med Precast 
Abetong.
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Väggarna är klädda med fasadyta i frilagt stenmaterial. 
De under hållsfria PVC- fönstren är ingjutna direkt på fabrik.

Mörkläggningsluckor i PVC monteras enkelt i de ingjutna 
fönstrens plastsmyg.
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“ Det var naturligt att fort sätta 
 jobba med Precast Abetong även 
när det nya stallet  skulle byggas.”

För en bransch med  
höga krav
Kycklinguppfödning och äggproduktion ställer höga krav 
på hygien och luft kvalitet, vilket gör betong till ett själv klart 
materialval:
• Elementen utförs med invändig yta enligt Svensk Fågels 

standard.
• Kraftfull rengöring och sanering är inga problem.
• Betongen är slitstark och står emot den tuffa miljön som 

produktionen utgör.
• Skadedjur kan inte komma in i väggen så risken för smitt-

spridning hålls på lägsta möjliga nivå.
• Risk för kondensutfällning minimeras.
• Betong är ett trögt material vilket gör att temperaturvaria-

tionerna mellan dag och natt, vinter och sommar är låga.

André Iacobaeus
Marsvinsholm



En rationell ägg
produktion inbyggd  
från start
När Emil och Oskar Ericsson skulle bygga nytt 
stall till sin äggproduktion valde de en material-
sats från Precast Abetong.

 – Betong var ett givet val, det är slitstarkt och 
lätt att hålla rent.

Emil och Oskar driver Grimstad Lantbruk 
till sammans med pappa Jonas. Här har de 
cirka 18000 ekologiska värphöns. De eko-
logiska äggen levereras till Stjärnägg, som de 
är certifierade leverantörer till. Oskar, som är 
byggare i grunden, byggde stallet i egen regi 
med materialsats från Precast Abetong.

 – Jag har byggt flera stall med Precast 
Abetong och det har alltid fungerat bra. Det 
var ingen tvekan vart vi  skulle vända oss när vi 
själva skulle bygga, säger han.

Även materialet betong var ett givet val:

 – Det är hållbart och sanitärt mycket bra då 
det är lätt att tvätta betongytorna rena. Gården 
har även ekologisk växtodling samt uppfödning 
av ekologiska värphöns.

 – Vi föder upp unghöns enligt KRAVs regler och 
är certifierade uppfödare, säger brodern Emil 
Ericsson.
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I väggelementen finns möjlighet att få håltagning, för till exempel äggband. 

Har du höga krav på kvalitet och detalj-
utformning så har du kommit rätt. 

Med våra ingjutna fönster i PVC får ni en enkel 
rengöring av stallet. Utgångsluckor i PVC med 
cellplastkärna erbjuder en bra isolering i kom-
bination med låg vikt.Vi anpassar byggnadens ut formning till dina 

önskemål. I samråd med oss hittar vi till-
sammans den bästa och mest ekonomiska 
lösningen.

Valmöjligheten är stor vad 
gäller utformning, fasadytor 
och material. 
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” Precast Abetong är proffsiga. 
Leveranserna var väl planerade 
och allt fungerade mycket bra.”
Emil och Oskar Ericsson
Grimstad Gård



Gödselbrunn
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Standardprodukter
I vårt breda utbud av standardprodukter i betong finns 
stora möjligheter. Här hittar du bland annat rännväggsele-
ment till kulvertar, pumpbrunnar i olika stor lekar, stödmur-
selement till gödsellagring, med mera.

Ingjutna fönster
Vi erbjuder fönster, dörrar, hönsluckor och mörk läggnings-
luckor i PVC. Produkterna kräver minimalt underhåll och är 
lätta att rengöra, samtidigt som de tål aggressiv miljö.

Fönstren levereras fabriksmonterade i ingjuten smyg, 
vilket i sig sparar tid på arbetsplatsen. Den ingjutna 
smygen underlättar sanering. Dörrar monteras enkelt på 
byggarbetsplatsen i den ingjutna plastsmygen. Mörklägg-
ningsluckorna är anpassade efter fönstrens plastsmyg och 
monteras enkelt på byggarbetsplatsen med skruv.

Vid vägg i fundament monteras isolering i skarvarna mellan 
vägg elementen för att undvika köldbryggor.

Två sätt att bygga 
med väggelement

Vägg i fundament

En vägg i fundament är 
bärande. Inga synliga de-
lar behövs, vilket underlät-
tar planlösning, inredning 
och installationer. Väggen 
bär takkonstruktionen som 
kan bestå av träbalkar, 
limträ eller stål.

Vägg mot pelare

Byggnader med större 
spännvidder byggs med 
separat stomme och 
utanpåliggande vägg. 
Stommen monteras på 
pelarholkar och väggarna 
fästs mot stommen av 
betong, stål eller limträ.

Pumpbrunn

Stödmur Rännelement
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Från idé till färdig byggnad

1
Myndighetskontakter

Det är bra att kontakta 
relevanta myndigheter tidigt, 
eftersom det styr byggstarten. 
Det tar längre tid än du tror. 
Det kan till exempel handla om 
Miljökonsekvens beskrivning och 
Förprövning.

4
Projekt ering

Innan vi påbörjar projekteringen 
får du träffa vår projektledare 
som kommer att hålla kontakten 
med dig under byggtiden.

7
Slutbesiktning

När slutbesiktningen är gjord så över lämnas 
byggnaden till dig. Du har nu en robust och 
hållbar byggnad som uppfyller tuffa krav 
under lång tid. Vår långa erfar enhet och vårt 
beprövade byggsystem gör att du kan känna 
dig helt trygg med din investering.

5
Produktion

När ritningarna är klara tillverkas 
betongelementen i vår fabrik.

6
Bygg processen

Projektledaren ger dig support 
under hela byggprocessen och 
medverkar på byggmöten, 
besiktningar med mera.

2
Första mötet

Vi träffas för ett förut sättnings
löst samtal, där vi presenterar 
vårt koncept och du berättar 
om dina behov och önskemål. 
Byggsats eller entreprenad, det 
väljer du själv.

3
Anbud & kontrakt

Vi tar fram ett anbud på din 
byggnad. Vi säkerställer att 
anbudets omfattning uppfyller 
dina förväntningar. När vi är 
överens sker kontraktskrivning.



Sedan 1975 har vi levererat lantbruksbyggnader 
och tagit fram nya betongprodukter till lantbruk 
och häst. Med stor erfarenhet och kunskap hjälper 
vi dig från idé stadiet till färdig byggnad. 

Det är du som kund som bestämmer hur stort 
åtagande vi gör, allt från leverans fritt på bil till 
material sats eller entreprenad.
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precastabetong.heidelbergmaterials.se

Betong – det 
trygga valet


