BEST PÅ RÅBYGG

Vi effektiviserer byggeprosessen

CON-FORM – EFFEKTIVT OG EGENPRODUSERT
Con-Form AS startet i 1982, med bakgrunn i
entreprenørfirmaet Berntsen & Boe A/S. I dag er
selskapet organisert under Con-Form Group AS.
Con-Forms visjon er å redusere prosjektets
totale kostnader og derav øke verdien for våre
samarbeidspartnere, ved å effektivisere byggeprosessen. Vi tilbyr utførelse av plasstøpte
råbygg i betong og stål, hvor råbygget utføres av
våre stolte og kvalifiserte medarbeidere.
Vi tilbyr også montasje av egenproduserte
fasadevegger i tre for tett råbygg.

Alt er spesialtilpasset på forhånd i våre fabrikker.
Dette gir en effektiv, forutsigbar prosess, og
reduserer arbeidsmengden på byggeplass. Vi
leverer raskere til avtalt pris. Vi tilbyr gjerne en
prosess fra tidlig prosjektering til ferdig utførelse
av råbygget.
TILPASSEDE PROSESSER
Forskaling- og armeringsarbeidet utføres i
våre fabrikker, hvor vi lager prosjekttilpassede
forskalingselementer for vegg og dekke, og
produserer prefabrikkerte balkonger, trapper,
søyler og bjelker. Disse elementene, samt

fasadevegger og stål, transporteres så til byggeplass for montering, utstøping og komplettering.
På denne måten opprettholdes funksjonen
til plasstøpte konstruksjoner, samtidig som
prosjektet oppnår gevinst ved redusert byggetid.
VI HAR KAPASITETEN OG KOMPETANSEN
Con-Form er en betydelig aktør med kapasitet
på ca. 3 000 leiligheter i året. Dette utgjør
en femtedel av alle leiligheter som bygges i
Norge. Med rundt 500 hundre ansatte og en
ledelse som har vært i bransjen i flere tiår,

har vi utviklet en unik kompetanse på det vi
gjør. Con-Form tilstreber å være i front når det
gjelder utvikling av vårt byggesystem.
Vi har stort fokus på miljø, og kan vise til
flere miljømerkinger av våre produkter.
Samlet skal dette gi våre samarbeidspartnere
forutsigbarheten som forventet.
Con-Form er medlem i Startbank.

CON-FORM ENTREPRENØR – OPPFØLGING FRA A TIL Å
Vi driver i dag entreprenørvirksomhet over hele
Norge med hovedvekt på hotell-og boligbygging.
I Con-Form tar vi på oss oppdrag over hele
landet. Vi bidrar gjerne med tidligprosjektering
og planlegging av ditt prosjekt. For å kunne
følge opp tilstrekkelig og ha nødvendig nærhet til
våre samarbeidspartene, har vi regionskontorer
strategisk plassert fra sør til nord i landet.

Våre regionskontorer med egne ansatte sørger
for tett oppfølging gjennom hele bygge
prosessen, fra detaljprosjektering, tegning
og produksjon til ferdig montert råbygg på
din byggeplass.

TOTALENTREPRENØR

post@realbygg.no Telefon: 22 07 18 00

www.realbygg.no

CON-FORM PRODUKSJON – MODERNE OG NØYAKTIG

Con-Form har miljøsertifiseringene for
sine produkter:
• ECO
• EPD

Vi kan også vise til at våre produkter er listet
i en database for bygningsprodukter som kan
benyttes i Nordic Swan Ecolabelled buildings.
Vi har i dag følgende produksjonsavdelinger i
Norge og Sverige:
• Con-Form avd. Orkanger
• Con-Form avd. Lunde
• Con-Form avd. Kristiansand
• Con-Form Bergen AS
• Con-Form Strømstad AB
• Betong & Entreprenør AS
(produserer på lisens for Con-Form)

KOMPROMISSLØS KVALITET SIDEN 1891

aalesundprotectivewear.no

Ved å innføre LEAN i våre fabrikker har vi
optimalisert og effektivisert våre produksjons
linjer. Vi tilstreber å være ledende på utvikling
av vår produksjon, og har det siste året blant
annet effektivisert fabrikken vår i Strømstad
med helautomatisert sveisemaskin for
armeringsnett til 30 millioner kroner for å kunne
tilpasse oss dagens marked. Her blir også
utsparinger og el-punkter målt ut med laser
for å plasseres så nøyaktig som mulig.

- din leverandør av armeringsprodukter
- fra verdens reneste stålverk!
Celsa Steel Service AS, Avd. Drammen - Kjerraten 15, 3013 Drammen

Hausmanns gate 6, 0186 Oslo
22 99 11 10 - firmapost@djerving.no - www.djerving.no

ARBEIDSFLYT – KOMPETANSE I ALLE LEDD
For å ivareta kvaliteten i alle faser i et prosjekt
har vi bygget en organisasjon som er tilpasset
nøyaktig det vi driver med.
Administrasjonen i moderselskapet, regions
kontorer og fabrikker sørger for at den daglige
driften i selskapet flyter som den skal.
Salgsavdelingen innhenter, avklarer og bistår
kunder med å løse bæresystemet for prosjekter
i tidlig fase, enten ved hjelp av våre egne
kompetente medarbeidere, eller i samarbeid
med tekniske rådgivere.
Con-Form har egen BIM-avdeling som utarbeider
3D-modeller og kalkyler basert på tegnings
underlag. Vi tilbyr også å kjøre kollisjonstester
mellom flere fag. Dette sikrer at prosjektet blir
konstruert og priset på en riktig måte i henhold
til avtale.

Prosjektleder involveres ofte i tilbudsfasen og
overtar prosjektet fra tilbudsleder etter kontraktsignering. Da involveres også våre tekniske
tegnere, som detaljprosjekterer alle elementer
før disse går ut til fabrikkene for produksjon.
Anleggsleder og fagarbeider i driftsavdelingen
sørger for at alt arbeidet som er gjort i forkant,
blir gjennomført etter planen.
I råbyggfasen påtar Con-Form seg logistikk
for eget og tekniske fag i henhold til avtalt
fremdriftsplan. Gjennomføringen skjer i
samarbeid med våre kunder ute på byggeplass.
Ønsker du en uforpliktende samtale om ditt
prosjekt? Ta gjerne kontakt med oss på
www.con-form.no
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Gulvstøp • Gulvsparkling/flytavretting • Trinnlyd og rørlegging
Forskaling/armering

Tlf 417 43 480/917 66 318 – post@gagu.no
www.gagu.no
Leverandører:

ERFAREN TRANSPORTØR
FOR CON-FORM AS

Din totalleverandør av alle typer transport og spedisjon, både
nasjonalt og internasjonalt.
Vår kundemasse består av store industribedrifter, lokale firma
og speditører. Ditt kjøpesenter for transporttjenester!
Industrihavnveien 66, 7300 Orkanger • Tlf. 72 48 74 50/971 77 145 • E-post: companymail@orkla-shipping.no
www.orkla-shipping.no

VI HAR UTVIKLING I FOKUS
For å imøtekomme ønsker fra våre samarbeids
partnere og krav fra det offentlige, må vi hele
tiden ha fokus på å være utviklende. Con-Form
ønsker å ligge i front når det gjelder utvikling av
vårt byggesystem.
Derfor har vi alltid nyeste teknologi og jobber
hele tiden på å forbedre produksjonen og
byggeprosessen. Con-Form har blant annet

investert i helautomatisert nettsveisemaskin
til produksjon av egne armeringsnett for våre
betongelementer og utviklet egenproduserte
fasadevegger for å kunne levere tette råbygg.
Miljøsertifisering av våre produkter har vært en
naturlig del av vår videreutvikling.
Con-Form har rundt 500 ansatte i Norge
og Sverige. Vi legger også stor vekt på

DELTABJELKEN
Samvirkebjelke i stål utstøpt med betong.
Smarteste og mest effektive lavﬂensbjelke i markedet.
Opp til R-120, ingen brannisolering nødvendig under bjelken.
Skreddersys for optimal utnyttelse.

www.peikko.no
Concrete connections • tlf. 32 20 88 80 • fax. 32 20 88 81 • post@peikko.no • www.peikko.no • Peikko Norge as
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kompetanseutvikling og støttefunksjoner innad
i selskapet, slik at våre medarbeider kan utvikle
Con-Form videre.
Felles for medarbeiderne våre er et stort enga
sjement for faget og arbeidet. Samfunnsansvar
og fremtidsperspektiv er en del av strukturen,
og vi har fokus på å være en attraktiv bedrift
for lærlinger og trainees. Con-Form jobber for

at fremtidens betongarbeidere får grunnlag med
seg videre inn i arbeidslivet.
Trivsel er et nøkkelord for utvikling og
prestasjon, og Con-Form skal ha et arbeidsmiljø
som virker helsefremmende og som forebygger
sykdom og skader hos våre medarbeidere.

Vi prosjekterer:
Boliger • Fritidsboliger • Kontorbygg • Forretningsbygg • Industribygg • Regulering • Byggsak

Strandgata 2, 3750 Drangedal • Tlf. 35 99 54 40 • www.planhuset.no

SAMARBEID GIR SUKSESS
Som en ledende aktør er vi avhengig av
kvalitet og tillit i alle ledd. Vi opplever i økende
grad at våre kunder ønsker større fokus på
samhandling med tette samarbeidsprosesser
allerede fra tidlig prosjekteringsfase, for å oppnå
ett forbedret resultat. Dette krever tillitt i alle
ledd, fra våre kvalitetsbevisste oppdragsgivere
til Con-Form og videre fra oss til våre utvalgte
leverandører.

Leverandører av Con-Form er valgt på grunnlag
av god kapasitet på leveranse, samarbeidsevne
i tillegg til å være konkurransekraftig på pris.
Våre leverandører er viktige for Con-Form og er
prekvalifisert på sin leveranse. De blir involvert
for å løse en oppgave så rasjonelt og kostnads
effektivt som mulig, uten å gå på kompromiss
med kvaliteten.

Forskalingseksperten.

Optimale
forskalingsløsninger
Riktig løsning for alle typer prosjekter, med Doka‘s ledende produkter og kompetanse.

Doka Norge AS | Vekstveien 19 | 3474 Åros | Norge | T +47 31 00 50 70 | norge@doka.com | www.doka.com

Kombinasjon av system og logistikk er det som
skiller Con-Form fra konkurrentene våre. Vi har
gleden av å jobbe sammen med alt fra m
 indre
og mellomstore entreprenører og byggherrer
til noen av landets største bedrifter i bransjen.
Vi har svært gode erfaringer med blant annet
samhandlingsprosesser, og opplever også at
våre samarbeidspartnere er fornøyde med oss.

Con-Form ønsker å være en foretrukken
samarbeidspartner for både kunder og
leverandører, og jobber målrettet for å oppnå
dette, noe vi opplever i stor grad at vi lykkes
med. Gode og konstruktive tilbakemeldinger gir
oss sterk og god motivasjon til å jobbe videre
for å bli enda bedre sammen.

Ledende innen betongsliping

Utfører alt innen betongsliping og fresing
Utfører
alt innen betongsliping
betongsliping og fresing
Utfører
alt innen
og fresing

Ledende innen betongsliping
Utfører alt innen betongsliping og fresing
Utfører alt innen betongsliping og fresing
T lf.Tlf.
9090
9898
1616
2828– -www.betotec.no
www.betotec.no

Stålfjæra 18, 0975 Oslo• Tlf. 22 61 68 49 • www.betotec.no

KVALITET TIL RIKTIG TID OG PRIS
Con-Form vil være best på råbygg. Vi
skal bidra til forutsigbarhet for deg og ditt
prosjekt, og vi skal levere råbygget til avtalt
tid og pris. Med god planlegging, våre moderne
produksjonsfasiliteter og just-in-time-mentalitet
blir det mindre feilmargin. Du som kunde sparer
tid og penger.
Våre fokusområder er:
• Høy pålitelighet
• Stort engasjement
• Fokus på utvikling og optimaliseringer
• Handlekraft og gjennomføringsevne

Derfor bør du velge oss:
• Vi gjennomfører vår produksjon og våre
prosjekter uten skader
• Vi har fokus på god lønnsomhet
• Vi har fornøyde kunder, medarbeider og
samarbeidspartnere
• Alle medarbeidere gis muligheter for faglig
og personlig utvikling
• Vi ligger i forkant nå det gjelder utviklingen
av Con-Form byggesystem

Eiendomsgruppen
Oslo
www.eiendomsgruppen.no - boliger til folk flest

KLAR... FERDIG... BETONG!

freedom to create
www.invisibleconnections.com

Stålkonstruksjoner leveres av:

Hegglandsdalsvegen 275, 5211 Os
Tf. 56 30 06 47• E-post: post@selen.no
www.selen.no

ADR,Tank,Bulk &
Specialtransporter
Kontakta oss
+46 221 726 11
Läs mer
www.m4.se

PentaCon AS er et rådgivende ingeniørfirma
som prosjekterer og dimensjonerer alle typer
råbygg av betong-, stål- og trekonstruksjoner.
Vi har spesialkompetanse innen prefabrikkerte
stål- og betongkonstruksjoner og etterspente
betongkonstruksjoner.











Oscars gate 1, 2208 Kongsvinger

www.pentacon.no


BEST PÅ RÅBYGG

KONTAKT:
HOVEDKONTOR:
Østensjøveien 36
0667 Oslo
REGIONSKONTORER:
Østlandet og Sør-Norge
Østensjøveien 36
0667 Oslo
Tlf.: 46 44 49 00
Midt-Norge
Terminalen 7
7080 Heimdal
Tlf.: 976 59 995

Entreprenør
Fabrikk

• 108312• www.jsnorge.no

Nord-Norge (lisensiert CF)
Rækøyveien 68
8310 Kabelvåg
Tlf.: 908 27 155

For mer informasjon om Con-Form og våre prosjekter, se www.con-form.no

Vi effektiviserer byggeprosessen

