Velkommen hos
thomas praefab
Østervrå A/S
Nyt navn – samme høje standarder
I januar 2018 blev thomas praefab
Østervrå A/S (tidligere Præfa
Betonelement A/S) overtaget af tyske
Thomas Gruppe.
De nye ejerforhold satte skub i et større
strategisk arbejde med fokus på at løfte det
generelle kvalitetsniveau, optimere interne
processer, projektstyring og produktions
mæssige forhold samt tydeliggøre virksom
hedens ageren over for vores kunder.
Det er tiltag, der har bidraget til at
styrke vores position som din foretrukne
samarbejdspartner, når det kommer til
konkurrencedygtige tilbud, levering og
kvalitet.
thomas praefab Østervrå A/S har med
Thomas Gruppe fået en stærk og solid ejer
med mange års erfaring inden for beton
elementbranchen.

®

Produktion og levering af kvalitetsprodukter til den
danske betonindustri – herunder forankrings-, løfteog indstøbningsdele.
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En stærk samarbejdspartner
Hos thomas praefab Østervrå A/S er levering til
aftalt tid, samt i aftalt kvalitet, en selvfølge.
Vi leverer alt i betonelementer fra bag- og
skillevægge og massive facadeelementer
til sandwichelementer, og vi har mange års
erfaring med levering til etage-, industri- og
landbrugsbyggeri.

Gennem klar og tydelig kommunikation sikrer
vi en løbende forventningsafstemning med
vores kunder fra tilbudsgivning til levering.
Det løbende samarbejde under hele forløbet
garanterer, at både vi og vores kunder er på
bølgelængde – uanset opgavens type og
størrelse.
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Alsidig leverandør af betonelementer
Vores produktportefølje er stor, og vi leverer
vægelementer, både massive og i sandwich
konstruktion, til næsten alle typer af byggeri i
hele Danmark.
Betonoverfladerne kan udføres i forskellige
kosmetikbetoner som glatte eller fritlagte
overflader. Vi kan desuden udføre overfladebe
handlinger som f.eks. kostet, håndpudset, mv.

Har du et specifikt ønske til dit næste projekt,
står vi klar til at løse det, og du er altid vel
kommen til at kontakte vores salgsafdeling for
nærmere information om produkter og mulig
heder – sammen finder vi en løsning på de
fleste udfordringer.
www.praefa.dk
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Kvalitet er et nøgleord
At levere et produkt, vi kan stå inde for, er alfa
og omega, og derfor er kvalitet et nøgleord hos
thomas praefab Østervrå A/S.
Vi stræber konstant efter at forbedre kvaliteten af
det færdige produkt, bl.a. ved optimering af løs
ninger under projektering, optimering af de pro
duktionstekniske løsninger og ved at højne vores
generelle, overordnede indsats og omhyggelighed
fra indgåelse af ordre, til elementerne leveres på
byggepladsen. Det er kvalitet for os.

SPECIALISTER I BETONKONSTRUKTIONER
BYGNINGSINSTALLATIONER
CERTIFICERET STATIKER/ANERKENDT STATIKER
BÆRENDE KONSTRUKTIONER
BYGHERRERÅDGIVNING
ELEMENTSTATIK
BYGNINGSREGISTRERING OG RAPPORTERING
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
OPTIMERING TIL BYGBARHED
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Medarbejdere med indflydelse
Hos thomas praefab Østervrå A/S sætter vi stor
pris på alle vores medarbejdere, og de er i høj
grad med til at skabe værdi for vores virksomhed.
Vi har en flad organisationsstruktur, som giver
den enkelte medarbejder plads og mulighed for
ansvar og indflydelse, og samtidig gør vi plads
til, at den enkelte medarbejder kan prøve kræfter
med forskellige områder i vores virksomhed.

Derudover styrker vi løbende medarbej
dernes kompetencer gennem kurser, efter
uddannelse, mv., for at holde dem skarpe
og opdaterede på branchens udvikling, så
de altid kan rådgive på baggrund af nyeste
viden. Det er med til at gøre os til markedets
foretrukne samarbejdspartner inden for
betonelementer.
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Lad os hjælpe dig med dit næste projekt!
Vores dygtige salgsafdeling er altid klar til at
hjælpe dig videre med dit næste projekt.
Om du er i den indledende fase eller sidder klar
med det færdige projekt spiller ingen rolle. Vi
udarbejder et tilbud på baggrund af det til
gængelige materiale, uanset hvor i p
 rocessen,
du er. Sammen gennemgår vi tilbuddet og
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sikrer, at det lever op til dine forventninger
og indeholder de elementer, mængder og
løsninger, som er efterspurgt.
Tøv ikke med at kontakte vores salgsafde
ling for at høre mere om mulighederne og få
et uforpligtende tilbud på dit næste projekt.

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•

Alt inden for vognmandskørsel
Kørsel med/læsning af kartofler
Gylletransport + buffertank
Arbejde med gummiged
Containerudlejning
Følgevognskørsel
Snerydning

Levering af:

Sand, stabilgrus, knust beton/asfalt, skærver (sorte/grå), perler,
muld, flis

Præstbrovej 30a, Agersted
9330 Dronninglund

Telefon: 98 85 40 66
info@agersted-vognmand.dk
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thomas praefab
Østervrå A/S
Høngårdsvej 30
9750 Østervrå
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Tlf.: 98 94 38 11
info@erasmus.dk
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Teknisk rådgivning i
forbindelse med projektering
og udførelse af bygnings- og
anlægskonstruktioner.

