Vi är
specialisterna
på betong

Vi började med
en fabrik i
Sverige 1955 …
Allt startade 1955 då den svenske ingenjören
och entreprenören Martin Thomas grundade
företagets första betongfabrik i Karlstad.
Martin Thomas (mitten) på 1960-talet

Södra vägen 28, Göteborg, 1926
Källa: “Peter Okrasinskis (vykort) samling”

Betongfabrik i Karlstad, Sverige, 1957

… och har nu 140 fabriker
och verksamhet i fem länder
Idag är Thomas Concrete Group en etablerad betongleverantör i Sverige, Tyskland, Polen, USA och Norge.
Koncernen producerar 4,3 miljoner m3 färdigblandad
betong och har 1 600 anställda. I Sverige producerar
vi även 590 000 m2 prefab-produkter (2016).
Närmast kunderna
Med vårt omfattande fabriksnätverk finns vi alltid
nära våra kunder och deras byggarbetsplatser.
Våra dotterbolag och lokala enheter har dessutom
ett nära samarbete med varandra.

”Bra och dålig betong
har i grunden samma
ingredienser. Det är
vår kompetens som
gör skillnad.”
Piotr Radliński, fabrikschef, Szczecin, Polen

Vår vision
Att uppfattas som bäst
i vår bransch.
Bäst när det gäller:
• Kundservice
• Säkerhet
• Kvalitet

Betongfabrik i Doraville, GA, USA, 2016

• Mindset och inställning
• Sätt att jobba
• Finansiellt resultat

Vårt åtagande

Vi levererar i tid

För mer information besök
www.thomasbetong.se

Vi kan betong
Betongprodukter, kunskap och kompetens
Vi har alltid fokuserat på betong. Under våra 60 år i branschen
har vi utvecklat en rad innovativa betongprodukter och lösningar.
Vi levererar våra betongprodukter till olika projekt för bostäder,
kommersiella byggnader och infrastruktur.
Teknisk kompetens
På vårt centrala laboratorium i Göteborg
utför vi provning enligt stränga nationella
och internationella standarder. Alla nationella
dotterbolag har dessutom ett eget forskningsoch utvecklingscenter.
Det ger oss förutsättningar för kontinuerlig
teknisk utveckling, ständiga kvalitetsförbättringar samt förmåga att ta fram
nya produkter.

”Vi är noga med
detaljerna och ser
till att alla projekt
blir framgångsrika.”
Justin Lazenby, Lab och Teknikchef,
Thomas Concrete, USA

Vårt erbjudande till kund
Högkvalitativ betong, kunskap och pålitlig service från ett engagerat team.
• I rätt tid
• På byggplatsen
• Till överenskommet pris

Våra produkter
Skräddarsydda betongprodukter från Thomas

För speciella och krävande konstruktioner och användningsområden tar vi
fram skräddarsydda produkter som uppfyller alla krav och behov för det
specifika projektet och kundens önskemål.

Thomas märkesprodukter

Med utgångspunkt i våra kunders behov har vi designat ett antal unika
produkter med speciella egenskaper och funktioner som du enkelt kan
beställa till dina projekt.

Betongprodukter för
särskilda ändamål

Vissa användningsområden kräver betong med särskilda egenskaper. Det kan
t.ex. handla om betong för förbättrad arbetsmiljö, dekorativa lösningar eller
höghållfast betong för höghus.

Standard fabriksbetong

Olika typer av betong som uppfyller standardkrav, baserat på standarderna
SS-EN 206 och SS 137003. Varje betong produceras enligt kundens specifikation.

Andra produkter

Vi erbjuder även kompletterande produkter såsom lösningar för avjämning
och ytbehandling samt betong med låg densitet.

Våra tjänster
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som komplement till våra
produkter. Våra erfarna tekniker hittar alltid rätt lösning, oavsett
hur komplext ditt projekt är.
Teknisk rådgivning – t.ex. val av
rätt produkt, fuktdimensionering,
prognos av hållfasthetstillväxt
samt beräkningar av koldioxidfotavtryck

Teknisk service
– laboratoriesupport
och kvalitetskontroll
Thomas Academy
Transport
Betongpumpning

Kundservice
Vi bryr oss om våra kunder och Team Thomas ser till att alla får
bästa tänkbara service. Vi följer alla projekt från start till mål
för att säkerställa att vi levererar enligt vårt åtagande.

Team Thomas

Vi är ett engagerat team.
Vår kunskap och vårt hårda
arbete har gjort Team Thomas
framgångsrikt och uppskattat
av våra kunder.

För oss är
människorna och
miljön viktigast
Säkerhet
Säkerheten står alltid högst upp på vår dagordning. En säker
arbetsplats är en prioritet för både Thomas och våra kunder.
Vi arbetar alltid i enlighet med säkerhetsföreskrifterna på
kundernas och våra egna arbetsplatser. Vårt enastående
säkerhetsarbete skiljer oss frånvåra konkurrenter.

Vår mission
Att vara närmast kunderna
och att tillsammans aktivt
bidra till att bygga ett
hållbart samhälle.

Betong är hållbar
Vi inom Thomas Concrete Group arbetar hårt för att minska vår
långsiktiga miljöpåverkan i alla lokala och globala processer. Vi strävar
ständigt efter att utveckla lösningar för ett hållbart samhälle då vi
bryr oss om miljön för dagens och framtida generationer.
Ett hållbart material

Energibesparande

100 % återvinningsbart

Brandsäker

Absorberar koldioxid

Beständig mot
fukt och mögel

Vi är stolta över allt
som vår betong klarar
Flerfamiljshus, Sverige
Thomas Betong levererade 4 500 m3
självkompakterande betong och 18 000 m2
prefabprodukter i form av både plattbärlag
och väggar till ett bostadsprojekt för 85
nya lägenheter i närheten av Göteborgs
hamn. I projektet ingick även pumpning av
4 164 m3 betong (2013–2015). De uppförda
fastigheterna har certifierats av Sweden
Green Building Council.

Skulpturen Stealth, USA
Denna 9,8 meter höga skulptur har designats
av Formation Studios och står i Atlantas
centrum. Den är tillverkad av en specialbetong
som utvecklats av Thomas Concrete i USA.
Betongen är en höghållfast betong med
krossad mörk sand från Adairsville-kalksten
som tillsammans med särskilda svarta
pigment ger skulpturen dess svarta färg
och stålliknande utseende.

Konserthus, Szczecin, Polen
Konserthuset i Szczecin byggdes mellan
2011 och 2014. Det belönades med EU:s Mies
van der Rohe-pris 2015 för sin fantastiska
komplexitet och kvalitet. Thomas Beton
levererade 14 000 m3 betong till byggnaden.
Här ingick vattentät betong, betong för
undervattensg jutning, betong för massiva
konstruktioner, arkitektonisk betong, betong
med hög tidig hållfasthet, betong med förhöjd
lufthalt och golvbetong.

Tunnel under floden Elbe, Tyskland
Ungefär 24 meter under floden Elbe finns en
426 meter lång tunnel för fotgängare och
fordon. För detta tunnelprojekt (2014–2015)
levererade Thomas Beton den skräddarsydda produkten FLOWTRON® ULTRA – en
självkompakterande och tungbetong som
utvecklats speciellt för pumpning i långa rör.

www.thomasbetong.se

