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BETONIN AMMATTILAINEN

Ansion Sementtivalimo Oy perustettiin Paimiossa vuonna 1949. Perheyrityksemme valmistaa laadukkaita betonituotteita ja -elementtejä erityyppisiin
kohteisiin asuntorakentamisesta teollisuusrakentamiseen.

Suomalaista betonia

Ansion Sementtivalimo Oy perustettiin Paimiossa
vuonna 1949. Perheyrityksemme valmistaa laadukkaita
betonituotteita ja –elementtejä erityyppisiin kohteisiin
asuntorakentamisesta teollisuusrakentamiseen.
Palvelemme laaja-alaista asiakaskuntaamme joustavasti ja
yksilöllisesti lähinnä Etelä-Suomen alueella. Työllistämme
noin 70 betonialan ammattilaista. Lisäksi teemme yhteistyötä tunnettujen ja luotettavien kumppanien kanssa
mm. kuljetuksissa.
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Kaikki tuotteemme valmistetaan Suomessa ja niillä on
CE-hyväksyntä. Betoniasemamme sijaitsevat Paimiossa ja
Turussa. Pitkä kokemuksemme betonialalta ja ammattitaitoinen henkilökuntamme varmistavat, että asiakkaamme
saavat parhaan mahdollisen tuotteen jokaisella kerralla.
Ota yhteyttä, niin määritellään sinun tarpeisiisi
sopivat tuotteet!
Ari-Pekka Ansio, toimitusjohtaja

Tiesitkö tämän betonista?
Betonirakenteet ovat kestäviä –
rakenteiden käyttöikä on jopa satoja
vuosia. Betoni ei homehdu, säteile tai pala
ja se kestää säätä ja kulutusta. Se on
erinomainen rakennusmateriaali Suomen
olosuhteisiin.

Kuljetus Pertti J. Leino Oy
PAIMIO
puh. 0400 224 424

40 vuotta laadukkaita
koneratkaisuja
www.bau-met.fi
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Vahvuuksina laatu ja toimitusvarmuus
Tarjoamme asiakkaillemme vain parasta. Henkilökohtainen, osaava palvelu alusta loppuun asti takaa sen, että
jokaisen rakennusprojektin yksilölliset tarpeet otetaan
huomioon jo tehtaalla materiaalia valmistettaessa.
Tuotantomme ja logistiikkamme toimivat luotettavasti
ja tehokkaasti. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että
toimitamme asiakkaan tilaaman kokonaisuuden sovitussa
aikataulussa. Betonimme laatu on taattu Inspecta-sertifioinnilla.

Vahvuuksiamme ovat
valmistusprosessin
hallitseminen, tuotteiden
laatu sekä toimitusten
täsmällisyys.
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Ympäristöystävällinen
tuotantoprosessi
Kierrätämme materiaaleja tehokkaasti kaikissa tuotantovaiheissa. Kierrätämme muun muassa kaiken autoihin
jääneen tuorebetonin. Se kerätään talteen, pestään ja
erotellaan, minkä jälkeen ainesosat käytetään uudelleen
betonituotannossa. Myös asiakkaitamme lähellä sijaitsevat betoniasemamme pienentävät kuljetusten hiilijalanjälkeä.
Valimomme yhteydessä sijaitseva hakelämpövoimalamme säästää vuosittain noin 100 000 litraa polttoöljyä.
Käytämme voimalan tuottaman lämmön valimon tilojen
lämmitykseen ja elementtivalmistuksen vaatiman lämmön tuotantoon, pääasiassa elementtien kuivatukseen.

Tiesitkö tämän betonista?
Betonin raaka-aineita sementtiä, vettä ja
kiveä voidaan tuottaa lähes kaikkialla,
jolloin kuljetusten ympäristövaikutukset
jäävät pieniksi. Luonnonmukaiset materiaalit ja lyömätön kestävyys tekevät betonista
erittäin ympäristöystävällisen rakennusmateriaalin.
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Suomalaiset betonielementit
Pääliiketoimintomme on laadukkaiden betonielementtien
valmistaminen. Betonielementit ovat nopea ja käytännöllinen tapa toteuttaa monenlaisia rakennuskohteita.
Valmistamme betonielementit mittojen mukaan omilla
tuotantolaitoksillamme.
ASV:n elementteihin lisätään valmistusvaiheessa mineraalivillaeriste. Tuotamme mm. julkisivuelementtejä,
pientaloelementtejä, pilareja, palkkeja, siltaelementtejä,
tukimuureja, väestönsuojia, jännebetonipalkkeja sekä
ontelo- ja kuorilaattoja. Monipuolisesta valikoimastamme löytyy toimivia ja kestäviä ratkaisuja niin pieniin kuin
suuriinkin käyttökohteisiin.

Betoni on huoltovapaa
rakennusmateriaali
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Muutamia referenssejämme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As Oy
As Oy
As Oy
As Oy
Olarin
As Oy
As Oy
As Oy
As Oy

Kurikankulma, Pirkkala
Sorkantie, Rauma
Raision Valonlähde, Raisio
Forssan Matleena, Forssa
liikuntakeskus, Espoo
Espoon Hansakallio, Espoo
Rauhankatu 6, Turku
Turun Kutomo, Turku
Lossivahti, Paimio

Tulevaisuus on harmaa
Jopa 20 % parempi lämmöneristävyys.

solupak carbon
EPS 100 Lattia Carbon
EPS 100S Seinä Carbon

solupak

SOLUPAK
| TARVASJOKI |
S O LU PA K OY | TA RVA S J O K I | 0 2 4 8 4 8 1 3 8 | W W W. S O LU PA K . F I
PUH. (02) 484 8138 | WWW.SOLUPAK.FI

www.kart.fi
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Valmisbetonia rakentajille
Toimitamme myös valmisbetonia lähinnä Varsinais-Suomen alueella sijaitseville asiakkaillemme.Valmisbetoniasemamme sijaitsevat Paimiossa ja Turussa. Kuljetamme
asiakkaiden tarvitsemat betonimäärät sovitussa aikataulussa omalla kalustollamme suoraan kohteeseen, jossa
betoni pumpataan paikoilleen.
Toimitamme monenlaisia betonilaatuja erilaisiin käyttökohteisiin.Valitsemme jokaiseen kohteeseen parhaiten
sopivan betonilaadun yhdessä asiakkaan kanssa. Minimitoimituskokomme on puoli kuutiometriä, jotta voimme
varmistua betonin tasalaatuisuudesta.

Valmisbetoni kannattaa
tilata hyvissä ajoin.
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Muutamia referenssejämme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuljetusliike P. Koski & Pojat

Lounais-Suomen hiihtotunneli, Paimio
E 18 -tien siltoja välillä Turku-Muurla
Kauppakeskus Mylly, Raisio
Turun kaupunginkirjasto
P-Louhi-parkkihalli Turku
Kinopalatsi -elokuvateatteri, Turku
Majakkarannan asuinalue, Turku
Turun kirurginen sairaala

Okaria on Suomen johtava betonivalutarvikkeiden tuotekehitykseen ja
myyntiin erikoistunut yritys.

hiekat, sorat ja kalliomurskeet
pienet ja suuret kohteet
luotettavat toimitukset
puh. 0400 224 418

www.okaria.fi
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Oikeat työtavat ja työturvallisuus
tärkeitä
Betonielementtien asentaminen aiheuttaa vuosittain
useita tapaturmia. Asennustyöt ovat raskaita ja tapahtuvat usein yläilmoissa. Koska turvalliset työolot ja laadukas jälki ovat meille tärkeitä, olemme tuottaneet useita
ohjeita mm. elementtien nostamisesta, asennuksesta ja
varastoinnista. Jaamme kumppaneillemme aktiivisesti
myös Betonikeskuksen tekemiä ohjeita työmaaolosuhteista ja-vaaroista sekä suojaustoimenpiteistä.

Tutustu ohjeisiin nettisivuillamme:
(http://asv.fi/betonitietoa)

Hoidamme asiakaskuljetukset omalla
laadukkaalla kuljetuskalustollamme:
• Kuljetuspumppuautot (PuMi)
• PuMi, jakelupuomin pituus 21-29 m 5kpl
• Autobetonipumput
- Jakelupuomi 36 m asti 1 kpl
- Jakelupuomi 46 m asti 1 kpl
• Betonisäiliöautot ja siirtokuljetinautot
- Säiliöautot, säiliön tilavuus 6-9m3 10 kpl
- joista siirtokuljetinautoja
(hydraulinen kouru 9 m asti) 5 kpl

Teräs- ja betonirakenteiden
liitosratkaisut
Anstar valmistaa paikallavalu- ja
betonielementtirakenteisiin liitostuotteita, joilla rakennuksen rungon
ja siihen kiinnitettävien rakenteiden
liitokset voidaan toteuttaa nopeasti
ja luotettavasti työmaaolosuhteissa.
Tuoteperheeseemme kuuluu
seuraavia tuotteita:
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A-Palkki

Ristikkoliitokset

Kiinnityslevyt

Ansaat

Pultit ja kengät

Raudoitusjatkokset

Konsolit ja
kannakkeet

Nostojärjestelmät

Liikuntasaumat

Parvekeliitokset

Anstar Oy • Erstantie 2 • 15540 Villähde
Tel. 03 872 200 • anstar@anstar.fi • www.anstar.fi

Plussementti on ympäristöystävällinen ratkaisu betonirakentamiseen.
Katso lisää: www.finnsementti.fi.

Tiesitkö tämän betonista?
Betoni on maailman yleisin rakennusmateriaali.
Se on erittäin tiivistä, mikä johtaa säästöihin
lämmitys- ja jäähdytysenergiakuluissa. Se myös
eristää hyvin ääntä.

sementtiliiman
poistoon
www.pintos.fi

Sinun pintakäsittelyvalintasi!
www.soledo.fi
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ANSION
SEMENTTIVALIMO OY
Lohipurontie 2 / PL 48
21531 Paimio

www.cemexfinland.fi

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

Embra Oy on Suomen suurin irtosementin maahantuoja. Embra Oy on
osa maailman johtaviin sementin valmistajiin lukeutuvaa Cemex-konsernia.
Yhtiön tuotteita käytetään valmisbetoni-, betonituote-, elementti- ja
kuivatuoteteollisuudessa. Embra Oy:llä on kattavat tuontiterminaalit
Naantalissa, Loviisassa ja Joensuussa.

• Concept: JS Media Tools A/S • www.jssuomi.fi

www.asv.fi

Puh. 02 477 0100
Fax 02 477 0130
asv@asv.fi

