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Vi kan betongstommar 
Thomas Betong och H.A Bygg är specialister på att tillverka och utföra  
monolitiska betongstommar - en överlägsen kombination av prefabricerad 
stomme och platsg juten betong. Och när vi kombinerar våra kunskaper och 
kompetenser skapar vi en bättre produkt. Tillsammans. 
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Vårt erbjudande  
Vi delar passionen för betong och erbjuder ett gemensamt koncept till 
marknaden som ger stora fördelar för dig som kund.

Från tidig involvering i projekteringsfasen till det att stommen är klar på plats 
följer vår kompetens med. Vi projekterar och optimerar konstruktioner samt 
garanterar resurser för att säkerställa er stomme med rätt kvalitet i rätt tid. 
Givetvis också till en tidigt framtagen kalkylerad kostnad. Vi sörjer även för 
tidig involvering av kompetent utförande personal som skapar förutsättningar 
för ett ekonomiskt, helg jutet, alternativ till stomme och grundläggning.

- Projektering
- Resursoptimering
- Färdig monolitisk stomme
- Tidig kalkyl
- Full flexibilitet
- Rätt kvalitet i rätt tid
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Betong är hållbart
Vi arbetar aktivt med hållbarhet inom våra respektive bolag och 
tillsammmans optimerar vi de resurser som krävs för att skapa en 
hållbar affär. Att betong varken möglar eller brinner visste du säkert. 
Men visste du att betong absorberar CO2 under hela sin livstid? Upp 
till 20% återfångas under betongens livstid. Dessutom är betong 
100% återvinningsbart.

Vi har lång erfarenhet av klimatförbättrad betong - betong med 
alternativa bindemedel - och vet att det är en produkt som många 
gånger överträffar traditionell betong med högre cementhalt. 

Thomas Miljöstomme® är ett unikt 
byggsystem för platsg jutna monolitiska 
stommar med 30% lägre CO2-avtryck 
till ett förutsägbart pris.



Då sätter vi igång...  
Stor del av kostnaden för en stommen sätts redan i program- och 
projekteringsskedet. Genom att involvera oss tidigt i projektet för den 
aktuella stommen. kan vi vara med och hitta bästa lösningen; både vad det 
gäller konstruktion och utförande.  Vi ser stora fördelar med att jobba i 
följande steg:

- Vi tittar på handlingar, ritningar och 3D modeller -  så tidigt som   
 möjligt i processen.
- Vi återkommer sen med ett förslag på lösning och omfattning för den  
 aktuella stommen.
- Ni ser över förslaget och justeringar görs efter era synpunkter.
- Efter att vi är överens om förslaget så återkommer vi med pris och  
 tidsplan för genomförande.

Kontakta oss så bokar vi ett första möte.

Kai Simfors 
kai@habygg.se
0706-322966

Anders Elofsson
anders.elofsson@thomasbetong.se 
0104-505130




