Pålitligt för
byggarens
bästa

För byggarens bästa
Pellon Betoni Oy grundades år 1954 och betjänar sina kunder
med gedigen erfarenhet och yrkeskunskap. Vi tillverkar skräddarsydda betongelement enligt våra kunders ritningar. Våra element
används i bostads-, affärs- och industribyggnader samt silon. Alla
våra produkter är CE-märkta.
Vi satsar kraftigt på att utveckla vår verksamhet och öka vår
produktionskapacitet. Utvidgningen av vår betongelementfabrik
som färdigställs år 2021 möjliggör ännu större produktionsmängder
och förbättrar därmed märkbart vår konkurrenskraft. Vi levererar
våra produkter inom Finland, även till huvudstadsregionen.

www

Läs våra referenser:
www.pellonbetoni.fi/sv/referenser

Högklassig
och
miljövänlig
cement
SCHWENK Suomi Oy / www.schwenk.fi

Dessutom har vi som mål att fortsättningsvis öka exporten till
Sverige och Norge.
Bakom vår verksamhet och våra högklassiga produkter står våra
kunniga och pålitliga anställda, som har gedigen erfarenhet av
elementtillverkning samt mångsidiga specialkunskaper.
Vårt företag har beviljats den högsta kreditvärdigheten, AAA, och
Kiwa Inspecta sköter om vår kvalitetskontroll. Vi är medlem i
Rakennusteollisuus RT ry.

Pålitlig kvalitetstillverkare
Våra huvudprodukter:










väggelement
pelar- och balkelement
grundelement
skalväggar
stödmurselement
trappor
broelement
kabelrännor
bullerräckeselement

 fasadelement av olika
material:
- yta av tegelkagel
- grafisk betong
- yta av tvättad betong
- normalgrå
- natursten

Alla våra produkter
är CE-märkta.
Yta med tegelkagel

Kuststaden / Luleå, Sverige

As Oy Puistolinna och As Oy Puistovahti / Uleåborg, Finland

Pansarvagnhallen / Norge

WE RECYCLE

DEMOLITION SERVICES

WE SELL

Scrap cars
Scrap metals

Transformers and High power areas
Power plants
Buildings of all sizes

Metals and plywood plates
Skips
Respo-trailers

L APIN MATERIA ALIKIERR ÄT YS OY | +358 10 5740 401
LM R AUTAMY YNTI OY | +358 10 5740 404

Pappilantie 121, Rovaniemi | lapinmetallikierratys.fi

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
LASSE SUNILA

www

Pellon Betoni Oy
Orankitie 105
FI-95750 Orajärvi, Finland
www.pellonbetoni.fi/sv

+358 (0)400 939 576
lasse.sunila@pellonbetoni.fi

FABRIKSCHEF
JAAKKO PAKISJÄRVI

Vi sköter även
transporterna!
Kuljetus Sunila Oy levererar Pellon Betoni Oy:s produkter.
Kuljetus Sunila Oy:s tjänster omfattar även växelflaks-, grusoch krosstransporter och vägbyggnadsentreprenader samt
uthyrning av växelflak och hallutrymmen.

www.kuljetussunila.fi/sv

EXPORTCHEF
ERKKI BERGMAN
+46 70 674 5357
erkki.bergman42@gmail.com

VÄRMEISOLERINGENS TRYGGA
ENERGIEFFEKTIVITETS LÖSNING
• www.jssuomi.fi

www

försäljning / offertkalkyl
+358 (0)40 1727 450
jaakko.pakisjarvi@pellonbetoni.fi

