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PASSIONERET BETONLEVERANDØR SIDEN 1938
RC Beton blev etableret i 1938 af entreprenøren Jens Birk
under navnet Rødkærsbro Cementvarefabrik A/S og har
mere end 80 års erfaring med betonvarer til både helt store
og mindre byggeprojekter.
Virksomheden har stadig hovedsæde i Rødkærsbro og drives
af Lisbeth Birk samt sønnerne Jens og Lars Birk. Familievirksomheden har gennem årene udvidet med flere fabrikker og
består i dag – ud over fabrikken i Rødkærsbro – af fabrikken
i Aars og fabrikken på Sjælland i Karlshøj.

vice, pålidelighed, at overholde indgåede aftaler, som for
eksempel leveringstid, samt udelukkende at levere kvalitetsprodukter. Derfor sørger vi for at anvende nyeste teknologier, følger med udviklingen og udskifter vores produktionsapparat løbende. Det samme gælder vores medarbejdere. De
bliver løbende uddannet i seneste viden inden for deres felt,
så de hele tiden kan levere den bedste service – baseret på
stort kendskab til branchen og produkter – til vores kunder,
hvilket har gjort os førende inden for produktion og levering
af betonelementer i Danmark.

Vores værdier er fundamentet i virksomheden og har været
det siden grundlæggelsen. Vi vil være kendte for god ser-

Vi er certificerede efter skrappe standarder og er på højde
med de forventede kvalitets- og miljøkrav.

AARS

RØDKÆRSBRO

KARLSHØJ
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INDHOLD
Side 8-9

HUS & HAVE
Side 16-17

KONSTRUKTION
Side 22-23

BYGGERI

Omtanke for miljø og klima

Fabriksvej 8 · 7800 Skive · Tlf.: 96 87 58 00
info@aconsult.dk · www.aconsult.dk
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A CONSULT

I denne brochure vil vi præsentere dig for udvalgte
produkter inden for vores tre hovedområder: Hus & Have,
Konstruktioner samt Byggeri. Vi håber, brochuren vil
inspirere dig til at kontakte os for yderligere information.

Leverandør af førstesklasses
tætningsløsninger siden 1946
SCAN BLOKK & SCAN ISOBLOKK

- til store og små byggerier

Scan Blokk & Scan Isoblokk produceres hos RC Beton og transporteres til Norge
langs kystvejen med BMCs bådlogistik.
På grund af den gode kvalitet har norske huse, bygget med Scan Blokk,
stået flot og stabilt i det norske klima årti efter årti.

En række grundmure, funkishuse og garager
er blevet bygget med Scan Blokk & Scan Isoblokk

Til en af de mest præstigefyldte og prisvindende kontorbygninger
i Norge, Statoil Fornebu er der leveret ca. 8100 m2 Scan Blokk

- en sikker samarbeidspartner siden 1987
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SPECIALISTER I BETON

Sundolitt

– isoleringsløsninger
med mange muligheder!

www.sundolitt.dk

sundolitt_ann_185x55.indd 1
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RC Beton består af mere end 135 kvalificerede
og dedikerede medarbejdere, hvor af flere
har mange års erfaring i faget. Ikke to byggesager er ens, og vi har derfor specialiseret
os i at levere individuelt tilpassede løsninger
– skræddersyet efter kundens behov. Vores
spidskompetence er at levere totalløsninger,
hvor vi er med inde over hele processen, men
vi kan naturligvis også indgå som leverandør på
bestillingsopgaver.
Vi lægger stor vægt på tæt dialog med vores
kunder i hele processen fra opstart til levering,

Dangrus Aps
Evaholmvej 24
9600 Års
Tlf.: 98 66 17 31

og vores dygtige rådgivere og konsulenter står
til rådighed med vejledning ved både store og
mindre projekter.
Igennem årene har vi udviklet os støt, og
virksomheden er vokset. Dog valgte vi i 2018 at
stoppe op og se på virksomheden med friske
øjne. En sund øvelse, hvor vi erfarede, at vi
skulle skære ind til benet og udelukkende fokusere på det, vi er gode til, som er at producere
og levere beton til hele Danmark med særlig
vægt på elementer til Hus & Have, Konstruktioner og Byggeri.

Nygade 13, 2. sal · 9700 Brønderslev

Tlf.: +45 98 802 803

info@dk.kobragroup.com
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HUS & HAVE
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•
•
•
•
•
•
•

Belægningssten
Støttemure
RC Eksklusiv
Fliser
Trappetrin
Permeable belægning
Kantsten

På vores hjemmeside rc-beton.dk kan du finde meget
mere informationer om muligheder til Hus & Have.
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BELÆGNINGSSTEN

Vi er én af landets førende leverandør af betonbelægninger. Vi har et stort udvalg af
typer og rådgiver gerne om, hvilke belægninger, der passer bedst til dine behov.
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Søjlesko og vægsko til hurtig og effektiv samling
af betonelementer indbyrdes og til fundament
· Nem at indpasse i betonelement-geometrien
· Montage af elementer kan for det meste

udføres uafhængigt af vejret - også i frostvejr

· Tysk godkendelse med kapacitetsværdier
i henhold til EC2

· Vægsko kan belastes med normalog forskydningskræfter

JORDAHL & PFEIFER
Byggeteknik A/S
Risgårdevej 66 · DK-9640 Farsø
Tel. +45 9863 1900
info@jordahl-pfeifer.dk · www.jordahl-pfeifer.dk
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STØTTEMURE

Vores store program af støttemure har produkter til alle formål
– uanset om det er til et mindre bed eller til de helt store mure.

Vi udfører mindre og mellemstore smedeopgaver
og svejseopgaver for mange forskellige brancher
som for eksempel maskinindustrien, betonindustrien og landbrugsindustrien.
Vi udfører blandt andet:
• Spåntagning
• Pladebearbejdning
• Svejsning
• Laserskæring og vandskæring
• Fræsning

Frederiksgade 11-15 · 8840 Rødkærsbro · Tlf.: 86 65 86 22 · kontor@gunnarballe.dk · www.gunnarballe.dk
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Point S Aars
Markedsvej 15
9600 Aars
Tlf. 98 62 10 69
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RC EKSKLUSIV
Vores RC Eksklusiv-program består af fliser til udebrug af lidt mere lukrativ karakter. Her kan vi bl.a.
tilbyde flotte fliser med præget eller børstet overflade eller hvide fliser, der giver haven det ekstra.

VINDELSBÆK TRANSPORT A/S
Vindelsbæk Transport A/S tilbyder transport med alt lige fra
stykgods til sværgods for bl.a. betonindustrien og vindmølleindustrien. Certificerede tankbiler kører mælketransport
både fra landmand til mejeri og til videre forarbejdning.

varer, foreslår flytning og opstilling af specielle elementer for
både industien og anlægsbranchen. Entreprenørafdelingen
kører grus og asfalt, samt kornprodukter for grovvareindustrien.

Kølebiler transporterer såvel indenrigs som udenrigs både
mejeri- og slagteriprodukter. Kranbiler transporterer bygge-

Mulighederne er vidtfavnende, og Vindelsbæk Transport A/S
er klar til at løse dine specielle opgaver.

Vindelsbæk Transport A/S · Vindelsbækvej 18 · 8840 Rødkærsbro · Tlf.: 86 65 87 11 · www.vtas.dk
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Alle vores løsninger
starter med et behov.
I over 30 år har vi været på forkant
med de nyeste teknologier
– det er vi også i dag.

EL:CON A/S
Tel 7266 8000
viborg@elcon-as.dk

Tel 72 66 80 00
viborg@elcon.dk
Fabrikvej 17, 8800 Viborg

www.elcon.dk

Elinstallation

Klima og energi

Sikring

Indeklima

IT og data

Automation

Infrastruktur

Termografering Bygningsautomatik
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KONSTRUKTION
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KONSTRUKTIONER
•
•
•
•
•

Plansilo
Fortank
Pumpestationer
RC Tunnel
Rør og brønde

På vores hjemmeside rc-beton.dk kan du
læse mere om plansilo og andre konstruktioner.
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PLANSILO

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD
Unødige driftsstop kan koste virksomheden dyrt.
Derfor er der rigtig god økonomi i at gennemføre
forebyggende vedligehold.

PROGRAMMERING AF ANLÆG

Sdr. Boulevard - 9600 Aars
Fredensgade 7 - 9510 Arden
Tlf.: 24 633 822
henning@ecs-group.dk
www.ecs-group.dk
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Vi er specialister i automations- og SRO-anlæg
med mange års erfaring i programmering af forskellige typer af anlæg.

PROJEKTLEDELSE/NYINSTALLATION
Vi tilbyder projektledelse under installation og
idriftsættelse med en stram økonomisk styring og
fornøden dokumentation, uddannelse og support.

Hos RC Beton har vi mange års erfaring i levering af konstruktioner til landbrug og industri. Med vores plansiloer får du et komplet fremtidssikret silosystem, hvor der er tænkt på alle detaljer
– både styrke- og designmæssigt. Siloelementer er konstrueret
med en bred fod, der bevirker, at de ikke vælter under fyldning
og komprimering. Derudover gør den skarpe vinkel mellem fod
og væg, at siloen er nem at tømme og rengøre. Elementerne er
konstrueret således, at de kan modstå effektiv komprimering
med tunge køretøjer.
Plansiloer kan anvendes til mange formål. Bl.a. er de populære
på materialelagre, slamlagre, genbrugspladser, kornlagre samt
majs- og ensilagelagre m.v.

Transport og krankørsel
Torben Ramsdal A/S er totalleverandør af transportopgaver for en række større virksomheder inden for byggebranchen i Danmark.
Vi transporterer og monterer byggematerialer med udgangspunkt i
vores kunders ønsker og behov.
Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser og sørger altid
for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.
Fokus er til enhver tid på vores kunders tilfredshed. Vi gør hellere lidt
for meget end lidt for lidt ud af en opgave for at sikre jer det bedst
mulige resultat.

Torben Ramsdal A/S
Stoholmvej 41 · 7840 Højslev · Tlf. 97 53 58 49 · www.tramsdal.dk
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EURO-RØR
Euro-røret er det komplette afløbssystem, der sikrer
et 100 % tæt afløbssystem. Røret er produceret efter
europæiske standarder og har en meget lang levetid for
regn- og spildevandsledninger.

Alt i plast
Vi tilbyder ekstrudering af mindre profiler, rør, stænger,
slanger mv. i termoplast, som opfylder jeres og/eller jeres
kunders behov.

Hammersholt Erhvervspark 26
3400 Hillerød
Tlf.: 69 15 71 00
info@pmhplast.dk
www.pmhplast.dk
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Hos PMH Plast A/S er nøgleværdierne viden, kvalitet og
forståelse af kundens behov.

KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

Vi tilbyder at være med inde over hele processen
fra opstart til færdigt projekt. Vi skræddersyr
løsninger baseret på dine behov og udfører smede- og tømrerarbejde, laver visualiseringer samt
styrer projektet sikkert i mål til stor tilfredsstillelse for alle involverede parter. Vi kan producere
elementer op til 24 tons.

IT til RC Beton - og andre gode virksomheder
Til lykke til RC Beton med den nye IT-løsning fra Bredana
Solutions, baseret på Microsoft Dynamics NAV. Scan koden
og se interview om løsningen med økonomichef John Amby.
Eller tilgå den på www.bredana.dk/rc-beton

Bredana Solutions A/S
+45 7010 2028
bredana@bredana.dk · www.bredana.dk
Kokbjerg 29B · 6000 Kolding
Bredskifte Allé 11· 8210 Aarhus V

IT der styrker din forretning
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BYGGERI
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BLOKTYPER
•
•
•
•
•
•
•

Fundablokke
RC Kælderblokke
RC Mammutblokke
Scan Blok
Scan Isoblok
Scan Klimablok®
Scan Overligger

Vi er landets førende blokleverandør. På vores hjemmeside
rc-beton.dk kan du finde meget mere information.
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RC KÆLDERBLOK

Med RC Kælderblok har vi samlet det bedste fra udstøbningsblokke og termblokke og dermed imødekommet håndværkernes
mangeårige ønske om et materiale, der både skaber besparelser
på bundlinjen og på tidsforbruget. Med RC Kælderblok kombineres vanskelige og tidskrævende arbejdsgange, da blokken
kombinerer en stærk bagmur, isolering og formur i én arbejdsgang. RC Kælderblok er udviklet til anvendelse i kælderydervægge, men kan også bruges i andre sammenhænge, eksempelvis
etagebyggeri, hvor der kræves ekstra styrke i bagmuren.

Alt indenfor

TRÆEMBALLAGE

• 4-vejs paller
• 2-vejs paller
• Specialemballage

• Transportkasser
• Træpiller
• Kartoffelkasser
lg
Også saate
til priv

Sdr. Viumvej 4a · 6893 Hemmet · Telefon 9737 5504 · Mail: it@vestpall.dk
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Stald & Management Teknik

Øster

gade

Køle & Varme Service
Smede & Industri Service
Laser & Vandstråleskæring

9600
Tlf.: 9

2, Øs

trup

Aars

8 65 8

www

0 12

.grotr

ian-a

s.dk

RC MAMMUTBLOK

En væsentlig fordel ved RC Mammutblok er, at arbejdsopgaven
på byggepladsen bliver rationel og effektiv ved, at tre lag traditionelle isoleringsblokke erstattes med én RC Mammutblok. Du
kan spare op til 50 % af det normale timeforbrug ved at bruge
RC Mammutblok – en besparelse, der ikke kun ses på bundlinjen, men også på byggeriet, som kan afsluttes hurtigere.

Bencon A/S, leverandør til den danske beton- og byggeindustri
- sikker samarbejdspartner for RC Beton gennem mange år.
Bencon har mange års erfaring med betonindustrien, og vi gør alt, hvad vi kan for at
imødekomme vores kunders behov.
Dette har ført til en løbende udvikling af vores produkter og dets anvendelsesmuligheder. Vores produkter - som bl.a. består af
fibre, formolier, additiver og farver - er alle
udviklet af og til Bencon. Vi udvælger vores
leverandører og råvarer med stor omhu, så
vi kan sikre den høje kvalitet.

Vi fremstiller og leverer direkte til vores
kunder, så de får den bedst mulige
oplevelse, og at deres samarbejde med
Bencon A/S bliver en succes.

Vores seneste nyhed er stålfibre i
forskellige versioner. Kontakt os på
tlf. 87 82 72 62 eller gå på www.bencon.dk
for at vide mere om vores produkter.

info@bencon.dk · www.bencon.dk
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FØRENDE PÅ MILJØOMRÅDET
Ud over at være en af landets førende producenter af betonvarer og betonelementer, er det
vores mål at være blandt de førende på miljøområdet inden for branchen. Vi arbejder derfor
målrettet mod at:
•

sikre, at vores arbejdsmetoder belaster vores
medarbejdere og omgivelser mindst muligt.

•

opstille mål, evaluere resultater og løbende
arbejde med at minimere ressourceforbrug
og processpild.

•

reducere miljøbelastninger ved vores aktiviteter, under hensyntagen til vores tekniske,
økonomiske og forretningsmæssige rammer.

•

minimere affaldsmængder og sikre korrekt
affaldshåndtering.

•

have en åben og konstruktiv dialog med
offentligheden om relevante miljøforhold.

•

forpligte os til at opfylde alle lovmæssige krav
og kontraktlige aftalte kundekrav vedrørende
miljøforhold.

Eksperter indenfor print- og kopiløsninger
KONPAP A/S THISTED - VIBORG

Ove Gjeddes Vej 39 · 5220 Odense SØ
Telefon 7070 2014
info@CopyCare.dk · www.copycare.dk
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Industrivej 20 · 7700 Thisted
T: 96 19 40 00
Gl. Skivevej 73D · 8800 Viborg
T: 72 17 01 12

GUNDERUP
GRUSOG STENLEJE ApS
GUNDERUP GRUSOG
STENLEJE
ApS

Kjellerupvej 6 · 9550 Mariager

Tlf.: 5124 2518 / 5124 2517 · brian@gunderup-grus.dk

God rådgivning
gør en forskel
Kontakt BDO i Viborg
Tingvej 11, 1. sal, 8800 Viborg. Telefon: 87 25 58 00. E-mail: viborg@bdo.dk
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JS/DANMARK

Følg os på:

RC Beton A/S
Bjerrevej 80
8840 Rødkærsbro
T. 86 65 80 55
info@rcbeton.dk
rc-beton.dk

• Concept: JS/MEDIA TOOLS A /S • 13021 • www.jsdanmark.dk

rc-beton.dk

