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FLEXIBLA OCH KOSTNADSEFFEKTIVA STOMSYSTEM FÖR DINA PROJEKT

CONNECTOR ÄR DIN BÄSTA LEVERANTÖR AV SAMVERKANSBALKAR.
HAR DU PROJEKTET HAR VI BALKEN.


Därför Connectors samverkansbalk:
CSB är en mycket kostnadseffektiv samverkansbalk där du kan skapa tunna bjälklag med
stora öppna ytor för alla typer av byggnader. Inget krångel med extra brandskydd. Snabb och
säker leverans till din arbetsplats. Lyft och montering utförs enkelt med en mindre kran då
CSB är en av de lättaste samverkansbalkarna på marknaden. Vill du inte sköta montaget
själv så kan vi göra det åt dig.
P-garage 4500m²

CSB H30:
- Den NYA samverkansbalken
- Full samverkan
- Låg höjd under valvet
- Estetisk
- Brandklassad utan extra brandskydd
- CE märkt enligt SS-EN 1090
- Enkelt och snabbt montage
- Ca 4v. leveranstid efter beställning

CSB 210, 300, 500:
- 3st bredder, 210, 290, 490mm
- Full samverkan
- Beprövad i många projekt under 20 år
- Brandklassad utan extra brandskydd
- CE märkt enligt SS-EN 1090
- Enkelt och snabbt montage
- Perfekt vid ombyggnationer
- Ca 4v. leveranstid efter beställning

Samtliga våra samverkansbalkar är patent- och mönsterskyddade

Ring oss för en diskussion om just ditt projekt så fixar vi en offert inom en vecka!

CONNECTOR UTFÖR HELA SAMVERKANSTOMMAR INKLUSIVE MONTAGE.

Connector är inte bara leverantör av samverkansbalkar. Vi utför även leveranser och
montage av flexibla samverkansstommar. Bäst lämpade för byggnader med flera våningar
såsom kontorshus, sjukhus, skolor, hotell, parkeringshus, gallerior.
Fråga oss så tar vi fram en kostnadseffektiv stomme som står oberoende av Prefab industrin.
Med Connectors sätt att bygga kan vi hålla korta leveranstider och du kan sätta en säker
kalkyl och komma igång snabbt med projektet. Ju tidigare Connector får vara med i projektet
desto mer kan kostnaden på din stomme påverkas positivt.
Connectorstommens fördelar:
-

En leverantör för hela stommen
Snabba leveranser
Enkla och snabba montage
Står skild från Prefab industrin
CE-märkta enligt SS EN 1090–1
Inbyggt brandskydd

CONNECTORS FILOSOFI

Det ska vara lätt att beställa av oss. Vår organisation är liten och effektiv och vägen från
förfrågan till beslut är kort. Vi går in i alla projekt, stora som små, med kunden i fokus.

OMBYGGNATIONER

Ibland är det svårt vid ombyggnationer att skapa starka lösningar som man känner sig trygg
med. Det är ett område som vi på Connector tagit fasta på. Connectors samverkansbalk,
CSB, gör det hela enklare. Då vår balk är relativt lätt så lyfter du den enkelt med mindre och
smidiga maskiner som kan ta sig in i befintligt och trånga utrymmen.

HUR VI JOBBAR

Intressenter
Entreprenörer, Smeder, Projektledare, Konstruktörer, Arkitekter
Du kontaktar oss med din förfrågan!

Connector
Utifrån handlingarna för projektet tar vi fram den bästa stomlösningen för dig.
Vi tar snabbt fram ett förslag utifrån dina önskemål.
Om det ska vara en materialleverans eller inklusive montage.
Du bestämmer omfattningen!

Upphandling
Du bestämmer dig för Connectors koncept.
Därefter har du endast kontakt med en leverantör för hela din stomme.
Det ger dig korta och snabba beslutsvägar och trygghet genom hela projektet.
Connector blir din stomexpert!

Projektet
Connectors koncept bygger på snabba och säkra leveranser.
Det gäller allt från material till bygghandlingar.
Du kan snabbt komma igång med ditt projekt.
Vi håller täta kontakter för att säkerställa att du får det som efterfrågats.

Färdigställande
Vårat motto är att en affär med oss ska alltid leda till en ny affär.
Du ska vara nöjd med att du anlitade Connector

KONTAKTUPPGIFTER

Connector L Augustsson AB
Badhusgatan 10, 722 15, Västerås

Telefon
021-18 20 61
Mobil
070-388 02 01
Mail
produkt@connector.nu
Web
www.connector.nu
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