Grandins
Cementgjuteriet i Sundsvall

Grandins – din lokala cementfabrik
Verksamheten inom vårt företag
inleddes i mindre skala redan 1954 av
Helge Grandin på Hillstamon, nedanför
Södra Stadsberget, i Sundsvall.
Därefter har företaget, under åren,
utvecklats med många nya produkter
till Grandins Cementgjuteri AB.
Tillverkning har ett antal år också
bedrivits i Silje och i Allsta innan
de nya lokalerna byggdes vid
Lagbasvägen i Birsta år 1991, då vi
också bildade vårt aktiebolag. Sedan
2003 är Anders Grandin, ensam
ägare av företaget som sedan 1998
har behörighet betongkonstruktion
utförande Klass II.

Idag tillverkar Grandins bl a:
● Betonghålsten
● Betongvikter för förankring av sjökabel
● Stagplattor för säker stagning av telefonoch kraftledningsstolpar
● Trafikhinder/inkörningsskydd och
planteringsurnor
Flertalet av produkterna är patentsökta.
På kundernas uppdrag tillverkar Grandins
även specialkonstruktioner i större och
mindre serier och företaget har också
kraftfull utrustning för kapning och
skärning av betongprodukter.
I produktsortimentet finns också det
mesta inom markbetongprodukter för
gator och vägar, parker, bostadsområden,
villor och trädgårdar från flera ledande
tillverkare.

Grandins betonghålsten
håller i längden
Jämfört med andra byggmaterial har det
klassiska betong-hålblocket en rad stora
fördelar.
Exempelvis är hållfastheten mer än
dubbelt så hög som för byggblock av
andra material och det klarar därför också
höga belastningar. Betongväggen är också
mycket ljudisolerande och har även en
enastående förmåga att lagra dyrbar energi.

Grandins betonghålsten finns i ett antal olika dimensioner

Hinder-flora är både en planteringslåda
och ett inkörningsskydd lämpligt för parker,
bostadsområden, företag mm. Finns med eller
utan klotterskydd. Terrakotta och rödbrun är
standardfärger. Vikt 600 kg.
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Betongväggen ger också efterlängtad
svalka under varma sommardagar, samtidigt som den inte tar någon nämnvärd
skada av fukt och även torkar ut snabbt.

Konkurrenskraftiga priser
Grandins är ett lokalt företag, med egen
tillverkning och snabba leveranser av
betonghålsten. Priset per sten, per kg, per
m² murad vägg etc är mycket konkurrenskraftigt. I kombination med hög kvalitet
innebär detta att det bästa valet av byggmaterial, i många fall, är betonghålsten
från Grandins Cementgjuteri.
När det gäller priser på övriga produkter i
vårt sortiment är vi också alltid att räkna
med!
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Produkter för allt från
villor till parker
Grandins Cementgjuteri har ett brett
sortiment för villa, flerfamiljshus, gata,
park och trädgård.
Markbetongprodukterna har en hög
hållfasthet, lång livslängd och finns ofta i
en mängd olika utföranden, ytmaterial och
kulörer.
Betong är ett formbart, miljövänligt och
underhållsfritt naturmaterial som erbjuder
stora variationsmöjligheter när det gäller
arkitektur, design och formgivning,
struktur och färg. Det är slitstarkt och
ofta också enkelt att reparera och har
goda möjligheter för att byta ut skadade
sektioner eller enheter när olyckan varit
framme.
I vårt produktprogram finns bl a:
● Brunnar, brunnsringar, rör och geotextil
● Fasadsten – flera färger och utföranden
● Betongplattor – i olika material och
nyanser
● Marksten – för offentliga och privata
miljöer
● Mursten och knäcksten – för olika
inramningar
● Kantsten och G-stöd – till vägar, gångar
och rabatter
● Stödmurar, L- och T-stöd
● Betonghålsten – smart byggnation med
många fördelar
● Trappor och trappsteg
● Planteringsurnor och farthinder
● Granitsten

1. Rustik marksten, ljusgrå och röd.
2. Rustik marksten, grå och grå-svart.
3. Granit kantsten och liten gatsten.
4. Nostalit gul-röd och ljusgrå.
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För byggproffs och
gör-det-självare
Huvuddelen av våra kunder och uppdragsgivare är arkitekter,
konstruktörer, byggnadsföretag, mark- och trädgårdsentreprenörer,
fastighetsbolag etc, men allt fler mindre fastighetsägare, fritidshus- och
villaägare börjar också hitta till Grandins.
Med våra kunskaper, vår erfarenhet och med vårt breda kontaktnät
ställer vi självfallet upp för att hjälpa alla kunder, stora som små. Inget
uppdrag är för litet eller ointressant för oss och där vi själva inte räcker
till föreslår vi gärna någon av våra kollegor inom branschen.

Låt oss få vara med!
Kontakta oss på Grandins Cementgjuteri när du vill veta mer om vad
vi kan hjälpa till med eller om du vill ha ett kostnadsförslag. Vi har
kunskaper och erfarenheter som vi gärna delar med oss av när du gör
affär med oss.
Oavsett om det gäller material till en nybyggnation, förankring av
ledningsstolpar eller sjökabel, markprodukter till ett bostadsområde, en
park eller en villatomt är vi både intresserade och konkurrenskraftiga.
Vi ger gärna råd och anvisningar eller tipsar om idéer och förslag som
du inte tänkt på eller trott skulle vara möjliga.
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi också erbjuda
personlig utformning av park och trädgård och vi har också alla
möjligheter när det gäller att kapa eller att skära betongplattor och
andra produkter.

Grandins Cementgjuteri AB
www.grandinscement.se

Lagbasvägen 6
857 53 Sundsvall

Tfn/fax: 060-52 54 90
E-post: info@grandinscement.se
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Är du kund hos Grandins har du alltid någon kunnig att vända dig till!

