Spenncon Home
Etasjeskillere i betong
Det beste alternativet –også i trehus

Lange spenn gir stor frihet

God lyddemping gir behagelig ro

Spenncon etasjeskillere kan tilpasses de fleste
behov. Langt spenn gir stor frihet og gjør det
mulig å være kreativ i forhold til romløsninger og
arkitektur. Det er også lett å gjøre endringer
i fremtiden.

Stadig flere er opptatt av god lyddemping.
Mange leier ut en etasje, eller har barn som lager
mye lyd. Spenncon etasjeskillere demper lyd
langt bedre enn tre, og er ideelle for privatboliger.

Også i trehus
Fleksibilitet
En av fordelene med våre etasjeskillere er stor
fleksibilitet i forhold til plassering av vegger,
trappeløp og pipe. De kan plasseres nær sagt
hvor som helst, og om du vil kan du få store rom
helt uten forstyrrende bærekonstruksjoner.

Etasjeskillere i betong fra Spenncon Home
–det beste alternativet, også i trehus.
Spenncon etasjeskillere er prefabrikerte gulv- og takelementer i betong. Våre elementer gir lønnsomhet, kort
byggetid, god sikkerhet og stor fleksibilitet. I tillegg til etasjeskille i bolig, kan de benyttes til garasjegulv, terrassedekke og garasjetak. Betongelementer kan du like gjerne bruke i trehus som i murhus,
både på grunnmuren og mellom etasjene.

Hvorfor bruke betong?
• Opptil 12 meters spenn uten bærevegger
• Fleksibel rominndeling
• Hindrer brannspredning
• Suveren lyddemping
• Legges mellom alle etasjer, også i trehus
• Rask levering og montering

Høy brannsikkerhet, tryggere liv
Spenncon etasjeskillere brenner ikke og det er
derfor liten risiko for brannsmitte mellom etasjene.
Det handler om å forebygge tap av menneskeliv og forhindre materielle skader. I tillegg kan
byggherren få glede av lavere forsikringspremier.

Mange tror at etasjeskillere i betong kun kan
brukes på murhus, eller på grunnmur. Dette er
feil, du kan med fordel bruke betong også mellom
etasjene i trehus og nyte av alle fordelene det gir.

Spar penger på kort byggetid
Tid er penger. Spenncon etasjeskillere legges
raskt og reduserer byggetiden. Redusert behov
for bærevegger bidrar også til å spare tid. Dette
gir lønnsomhet i byggeprosessen. Med betongdekker får du i løpet av få timer en trygg
arbeidsplattform å jobbe på. Vår effektive
logistikk sørger for at du får elementene levert
på tomten til rett tid.
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Spenncon Home
For deg som skal bygge bolig, garasje eller tilbygg.
Kontakt oss og finn ut hvordan du kan bygge en bedre og tryggere bolig.

Tlf: 800 38 800 www.spenncon.no
E-post: home@spenncon.no

Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer. Konsernet har en omsetning på NOK 11,1 mrd og har 9000 ansatte i
virksomheter i mer enn 20 land. Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på
prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 7 fabrikker, over 700 ansatte og en omsetning på mer enn 1,2
mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, konstruksjon, produksjon og montasje.

