B E T O N I

Valmisbetonia
rakentajille

Valmisbetonia
Turusta ja
Paimiosta

ASV-Betoni Oy palvelee
varsinaissuomalaisia rakentajia
ASV-Betonin valmisbetoniasemilta saat kaikki betonilaadut rakentamiseen. Toimitamme tarvitsemasi betonimäärät omalla kalustolla sovitun aikataulun mukaan
työmaalle kuin työmaalle. Jotta voimme varmistua betonin tasalaatuisuudesta, on
minimitoimituskokomme ½ m3.

Valmisbetonia kaikkeen
rakentamiseen

Valmisbetonia
Turusta ja
Paimiosta

ASV-Betonin uusin valmisbetoniasema
palvelee rakentajia ja rakennusliikkeitä yhdessä PS-Betonipumppaus
Oy:n kanssa Turun Saranmäestä käsin.
Modernin aseman tuotantokapasiteetti
on 120 m3/h. Toinen toimipisteemme on
Paimiossa, mistä saat kaikkien valmisbetonilaatujen lisäksi myös ontelolaatat ja
muut betonielementit.
Ota yhteyttä niin myllärimme auttavat
sinua valitsemaan sopivan laadun, määrän ja toimitusajan. Tutustu myös muihin
palveluihimme. Ansion Sementtivalimon
kautta saat apua kaikissa betonirakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

ASV:n valmisbetonit
Oheisesta taulukosta näet ASV-Betoniasemien tavallisimmat betonilaadut ja niiden käyttökohteet.
Ota yhteyttä ja kysy lisää, jos tarvitset työmaallesi muita laatuja tai erikoisbetoneja.

ASV:N TAVALLISIMMAT BETONILAADUT
Rakennebetonit

Rakennusten perustukset ja rungot

Nopeasti kovettuvat rakennebetonit

Runkorakenteet

Lattiabetonit

Lattiat

Nopeasti päällystettävät betonit

Lattiat

Säänkestävät betonit

Pakkaskestävyyttä vaativat kohteet

Saumabetonit

Elementtisaumaukset ja täyttövalut

Korkealujuusbetonit

Kestävyyttä vaativat erikoisrakenteet

Pakkasbetonit

Jälkivalut talvella

Kuumabetonit

Talvibetonointi

Vesitiiviit betonit

Vesitiiviit rakenteet

Itsetiivistyvät betonit

Tiheästi raudoitetut ja ahtaat rakenteet

Kuitubetonit

Paremmat kestävyysominaisuudet
Tilaa valmisbetonia, Turku: 02 2588 008 ja Paimio: 02 477 0120

Kaikki betonituotteet ja
elementit Ansiolta
Valmisbetonin lisäksi saat Ansion Sementtivalimosta kaikki betonituotteet, kuten
kohteen mukaan räätälöidyt ontelolaatat, muut betonielementit sekä erilaiset pilarit ja palkit. Mitä tahansa tarvitsetkin betonirakentamiseen, kysy ensin Ansiolta.

Betoninostajan muistilista
1. Määritä tarvitsemasi betonin
laatu ja tarve kohteen mukaan.
Päätä haluamasi valuaika.
2. Tilaa valmisbetoni hyvissä ajoin
– vähintään edellisenä päivänä,
mutta kiireisenä aikana useita
päiviä ennen valua.
3. Erikoisbetoneja tilattaessa
kannattaa varautua pitempiin
toimitusaikoihin.
4. Ilmoita tilauksen yhteydessä
betoniasemalle haluamasi
betonilaatu, betoniauton tyyppi
sekä betonin siirtotapa työmaalla.
5. Valmisbetonit toimitetaan useimmiten arkisin 6.00–17.00 välisenä
aikana. Muina aikoina toimitus
onnistuu erikseen sovittuna.

Tehokasta, laadukasta ja ekologista
Panostamme kaikessa toiminnassamme tehokkuuteen ja laatuun, mutta myös ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi kaikki
autoihin jäänyt tuorebetoni kerätään talteen, pestään ja siitä erotetaan kiintoaines. Kierrätetyt ainesosat käytetään uudelleen
betonituotannossa.
Uusien betoniasemien myötä asiakkaamme saavat betoninsa myös entistä lähempää, joten kuljetusten hiilijalanjälki pienenee.

ASV:n betoninkuljetuskalusto
Kuljetuspumppuautot (PuMi)
PuMi, jakelupuomin pituus 21–29 m

5 kpl

Autobetonipumput
Jakelupuomi 36 m asti

1 kpl

Jakelupuomi 46 m asti

1 kpl

Betonisäiliöautot ja siirtokuljetinautot
Säiliöautot, säiliön tilavuus 6–9 m3

10 kpl,

joista siirtokuljetinautoja,
(hydraulinen kouru 9 m asti)

Tilaa valmisbetonia, Turku: 02 2588 008 ja Paimio: 02 477 0120

5 kpl

B E T O N I
Ansion Sementtivalimo, betonialan moniosaaja
Ansion Sementtivalimo Oy on perustettu vuonna 1949. Perusbetonin lisäksi meillä on erityisosaamista julkisivuelementtien, pientaloelementtien, jännebetonipalkkien sekä ontelo- ja kuorilaattojen tuotannossa.
Toimitamme asiakkaillemme myös valmisbetonia Varsinais-Suomen
alueelle.

Betonielementtejä ammattitaidolla
Pitkä kokemuksemme ja ammattitaitoinen henkilökuntamme takaavat
asiakkaillemme juuri sellaiset tuotteet kuin he ovat tilanneet. Valimomme monipuolisen tuotantokapasiteetin ansiosta pystymme vastaamaan vaativimpiinkin toiveisiin. Tehokas logistiikka ja toimiva tuotanto
takaavat tuotteidemme toimitusvarmuuden.
Vahvuuksiamme ovat valmistusprosessien hallitseminen, tuotteiden
laatu sekä toimitusten täsmällisyys. Yrityksemme on A-luokan julkisivuvalmistaja ja tuotannon laadun takaa Inspectan sertifiointi.
Olemme tilaajavastuulain ja yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamista valvovan Luotettava Kumppani - tilaajavastuuverkoston jäsen. Siksi ASV onkin luotettava kumppani myös sinulle.

Vihreä betoni on
ympäristöystävällinen
materiaali
Betonin raaka-aineet ovat sementti,
vesi ja kivi, joten sitä voidaan tuottaa
lähes kaikkialla, jolloin kuljetusten
ympäristövaikutukset jäävät pieniksi.
Rakennusmateriaalina se on etenkin
kokonaiselinkaarta tarkasteltaessa
luonnonmukainen ja ympäristöystävällinen. Betonirakenteiden käyttöikä on jopa satoja vuosia – ilman
suurempia huolto- tai korjaustarpeita. Betoni ei myöskään säteile, pala
tai homehdu, joten se on turvallinen
valinta läpi vuosisatojen. Säätä ja
kulutusta kestävä betoni onkin
erinomainen materiaali Suomen
olosuhteisiin.

Lue lisää Ansion Sementtivalimosta Wikipediassa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ansion_Sementtivalimo

Ota yhteyttä, niin katsotaan miten voimme palvella teitä.

Tilaa valmisbetonia, Turku: 02 2588 008 ja Paimio: 02 477 0120
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