
Betonielementit  
laadukkaasti ja luotettavasti



NB-Seinä Oy on betonielementtien vahva osaaja. Valmistamme ja  
toimitamme laadukkaita betonielementtejä niin kerros- kuin pientalo-

rakentajillekin pääosin Uudenmaan alueella. Tuotantotilamme  
sijaitsevat pääkaupunkiseudun tuntumassa Läyliäisissä, josta on  

lyhyt matka asiakkaidemme työmaille.

Kokenut ja korkealuokkainen



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.

www.cemexfinland.fi

Eikala Oy
Sepäntie 9, 71200 Tuusniemi 
puh. 0500 671 898
www.eikala.fi

betoniteollisuuden erilaisiin 
käyttökohteisiin  jo vuodesta 1992.

Kotimaisia vanereita 

Tutustu referensseihimme netissä! 
www.nb-seina.fi/referenssit 

Yrityksemme on perustettu vuonna 1994, joten meillä on reilusti yli 20 vuoden kokemus beto-

nielementeistä. Ajan myötä toimintamme on laajentunut niin, että työllistämme jo noin 80 työnte-

kijää. Kasvusta huolimatta olemme edelleen täysin suomalainen perheyritys.

Tuotteidemme korkea laatu on meille ensiarvoisen tärkeää. Tuotantomme kuuluu Inspectan 

laadunvalvonnan piiriin, ja kaikilla sertifioitavissa olevilla tuotteillamme on CE-merkintä. 

Muita vahvuuksiamme ovat asiakaslähtöinen palvelu, toimitusvarmuus tiukoissakin aikatauluissa 

ja pienen kokomme tuoma joustavuus. Myös talousasiamme ovat hyvässä kunnossa. Olemme 

luotettava toimija, joka on toteuttanut satoja erikokoisia kohteita yhteistyössä Suomen suurim-

pien rakennusliikkeiden kanssa.



Kapasiteettimme kasvoi entisestään, kun tuotantotilojemme laajennus valmistui alkuvuonna 2017. 

Nyt käytössämme on kaksi betoniasemaa, 7000 m²:n tuotantohalli, 5600 m²:ä katettua varastotilaa 

ja noin 1 000 m² muuta lämmintä tilaa.

Laajennuksen myötä meillä on paitsi suuremmat, myös entistä nykyaikaisemmat tilat, jotka on 

suunniteltu nimenomaan betonielementtien valmistukseen ja säilytykseen. Valmistamme elementit 

lämpimissä tuotantotiloissa, ja valmiit elementit siirrämme katettuun varastohalliimme odottamaan 

toimitusta.

Valmistamme elementit elementtisuunnittelijoiden tekemien piirustusten ja asiakirjojen mukaisesti. 

Laborantti vastaa betonin laadusta ja suorittaa tarvittavat tutkimukset laadun varmistamiseksi.

Ensiluokkaiset tuotantotilat



KAMET® concrete mixing plants
KAMET® precast solutions
KAMET® heating systems
 

www.steelkamet.com

Tarkkailemme laatua jatkuvasti ja tes-
taamme betonin lujuutta säännöllisesti.



Muotti raudoitetaan harja terästä ja  
teräsverkkoa käyttämällä ja samalla  
lisätään mahdolliset muut osat.

Sekoitettu betonimassa valetaan 
muottiin. 

Muotti rakennetaan puutavarasta 
ja filmivanerista.

Märkä betoni on tiivis
tettävä huolellisesti täryt
tämällä.

Elementin valmistus lyhyesti

www.movere.fi
Logistiikan suunnannäyttäjä



Puh. (019) 426 6000 | www.kallioinenyhtiot.com
Luotettavaa ja laadukasta konevuokrausta

p. 019 443 488, 0500 486 788 ja 0400 304 505

LOPEN JÄTEHUOLTO
▪▪▪  TIMO RANTA

▪ loka-, jäte- ja siirtolavakuljetukset
▪ viemärien avaukset
▪ vessojen vuokraukset

Elementti viimeistellään ja valmis elementti 
nostetaan varastoon odottamaan kuljetusta. 
Varastoimme elementit aina katetussa tilassa.

Betonin annetaan kuivua pedillä 
yön yli.

Elementti lastataan auton kyy
tiin ja kuljetetaan asiakkaalle 
asennettavaksi.

Betonielementtien valmistus on  
käsityötä – ja vaatii tarkkuutta.



Betonielementit kerrostaloihin

Laadukkaat soratuotteet betoniteollisuuteen 
ja maanrakennukseen

puh. 0400 610 115 • Patojantie 189, Läyliäinen • www.elorannansora.fi

KARE COMPANY



Valmistamme betonielementtejä pääosin kerrostalorakentami-

seen ja hoidamme kymmeniä kohteita vuodessa. Tuotantomme 

on käynnissä jatkuvasti, ja elementtien toimitus onnistuu myös 

talvella. Toimitamme elementtejä niin pienille kuin suurillekin 

työmaille.

Osaamisemme pääsee parhaiten oikeuksiinsa kokonaistoimi-

tuksissa, joissa valmistamme ja toimitamme kaikki kohteessa  

tarvittavat elementit: sokkelit, ulko- ja väliseinät, taso- ja 

parveke laatat sekä pilari- ja palkkielementit. 

Kokonaisvaltainen toimitus on asiakkaan kannalta helppo 

 vaihtoehto, joka tehostaa koko rakennusprojektin läpivientiä. 

Siinä asiakkaamme saa parhaan hyödyn myös pitkästä koke-

muksestamme aikataulujen ja resursoinnin suunnittelussa.  

Me tiedämme, että elementeillä ei ole varaa myöhästyä.

LUOVUUTTA JULKISIVUUN
finnharr@finnharr.fi       www.finnharr.fi 

Tuotantomme toimii vuoden ympäri.



Muut palvelumme

TNM CONSULTING KYTaloushallintosi 
ajantasalle – tämän päivän tarpeisiin

TNM-CONSULTING Ky
Mäntsälä • 0400 295 960 • www.tnm.fi

Tilitoimistosi



Muut palvelumme

DUZZ BETONIN POISTOAINEET
jarmo.makisalo@tecsol.fi

Hallit

Suunnittelemme ja toteutamme betonirakenteisia elementtihalleja ja 

tarvittaessa huolehdimme myös niiden asennuksesta.

Pientalot

Toimitamme vuosittain elementtejä useisiin pientaloihin yhteistyö-

kumppanimme kautta. Voimme valmistaa ja toimittaa joko talon 

kaikki elementit tai vain kellarikerroksen elementit – aivan kuten 

asiakas toivoo.

Muut kohteet

Tilauksesta valmistamme myös muita elementtejä, kuten laituri-

ponttoneita ja meluseiniä.

Kysy meiltä lisää!



NBSeinä Oy

Läyliäistenraitti 710

12600 Läyliäinen

www.nbseina.fi

Tampere

Turku

Helsinki

LÄYLIÄINEN Hyvinkää

Karkkila
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