RANDAL
beton

Mere end
bare beton

100 år med godt
betonhåndværk
Hos Randal Beton har vi i mere end 100 år leveret
betonløsninger i tråd med tidens trends og tendenser.
For os er beton ikke bare beton. Det er et praktisk,
robust og vejrbestandigt materiale, der både kan
have et råt og kantet udtryk og kan formes i bløde,
organiske former.
Vi laver alt inden for beton, men har særlig stor
erfaring med altaner, trapper, søjler og plinte samt
kreative løsninger til byrum.
Sammen med vores dygtige samarbejdspartnere
og engagerede kunder finder vi altid en løsning, der
passer perfekt til det enkelte projekt.
Læs mere på vores hjemmeside:
www.randal-beton.dk

Vi er eksperter i individuelle
betonløsninger:
•
•
•
•

Altaner
Trapper
Kostede fliser
Byrumsinventar

Transport og Logistic A/S

Nordhavnsvej 28 · 8500 Grenaa
Tlf.: 8758 8000
rygaard@rygaard.com

www.rygaard.com

75 92 11 44 · Industrivej 15 · 7000 Fredericia

Har du brug for en helt
speciel betonløsning?
Hos Randal Beton får du den unikke løsning, du
drømmer om – for vi leverer betonelementer, der er
designet og tilpasset til hvert enkelt projekt. Udført
i en høj kvalitet, der betyder, at løsningen både er
flot, holdbar og så godt som vedligeholdelsesfri.
Vi arbejder altid i tæt samarbejde med de øvrige
leverandører på et projekt, så vores betonløsninger
både opfylder det ønskede formål og har det helt
rigtige arkitektoniske udtryk.

Både små og store projekter
Vi er stolte af at have leveret specialfremstillede
betonelementer til store projekter, der er tegnet
af internationalt anerkendte arkitekter, for
eksempel Bjarke Ingels-boligprojektet AARhus.
Men vi er lige så stolte af at have leveret
kreative løsninger til mindre byrum, der både
fungerer og passer perfekt til omgivelserne.
Randal Beton har eksisteret i over 100 år.
Vi er betoneksperter.

Skal vi også hjælpe dig med dit projekt?

Vi har fokus på:
• at give dig branchens bedste service
Kontakt os på
tlf.: 8610 3333
eller www.kier.dk

• at gøre det nemt for dig som kunde

Stål · VVS · Værktøj · VA

RANDAL
Egeskovvej 161
7000 Fredericia
Danmark

Tlf.:
75 92 08 22
Mobil: 24 28 38 05
E-mail: info@randal.dk

Dit betonprojekt
Mangler du en leverandør til dit næste
betonprojekt? Hos Randal Beton er vi altid
klar på nye opgaver, så kontakt os for et
uforpligtende tilbud.
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