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Dansk Mobil Beton A/S

Dansk Mobil Beton A/S er den eneste udbyder af mobilbeton i Danmark. Når du handler hos os, kommer 

betonværket til dig, og din beton produceres på stedet i lige præcis den mængde og kvalitet, som du ønsker.

Dermed er du sikker på, at lang transporttid eller uforudsete forsinkelser på byggepladsen ikke kommer til at 

påvirke kvaliteten af det leverede betonprodukt, og da vi har egen pumpeafdeling, kan du altid få pumpet din 

beton. Vi leverer alle de almindelige betontyper.

Traditionel beton

Traditionel beton eller sætmålsbeton anvendes typisk til støbning af fundamenter.

Traditionel beton kræver, at der ved støbningen anvendes en mekanisk vibrering, 
der sikrer, at betonen udfylder hele formen og dermed en ordentligt støbning 
omkring om armeringen.

Vibreringsfri beton

Vibreringsfri beton har en konsistens, som betyder, at den kan udstøbes uden brug 
af mekanisk vibrering. Derfor er vibreringsfri beton særlig ideel som gulvbeton.

De gode flydeegenskaber gør betonen nem at arbejde med, da behovet for flytning 
og afretning af betonen minimeres.

Kantstensbeton

Kantstensbeton er en tør beton, der bl.a. anvendes til opsætning af kantsten og 
hegnsstolper.

Vores unikke produktionsmetode betyder, at det ikke er nødvendigt med 

lagerbunker og dermed befugtningen for at undgå udtørring.

Grusbeton

Grusbeton eller jordfugtig beton anvendes primært som pudslag til gulve i f.eks. 
badeværelser og andre vådrum.

I modsætning til f.eks. vibreringsfri beton, som er selvudflydende, kan grusbeton
bearbejdes med fald og kanter.

Betonpumpning

Hvis der er langt fra opstillingsstedet til brugsstedet eller der er tale om et svært 

tilgængeligt sted, er det ofte løsningen at anvende en betonpumpe i forbindelse 

med udlægning af betonen.

Hos Dansk Mobil Beton har vi egen pumpeafdeling, så vi altid er i stand til at 

betjene vores kunder med den rigtige pumpe til opgaven.



Beton på den smarte måde

I og med vi producerer betonen på stedet, kan vi altid 

nøjes med at producere præcis den mængde beton, 

der skal bruges til den aktuelle støbning. Dermed 

betaler du ikke for evt. overskydende beton.

Takket være vores fleksible produktionsmåde kan vi 

levere beton til alle typer af kunder – lige fra det lille 

terrasseprojekt hos den private husejer til 

storentreprenørernes bygge-og anlægsprojekter. 

Når du vælger beton fra Dansk Mobil Beton, vælger 

du samtidig en miljørigtig løsning. 

For det første er vores produktionsmåde meget 

mindre ressourcekrævende end traditionel beton-

produktion, fordi vi ikke skal drive en fabrik, og for det 

andet betyder produktionsmåden meget mindre 

tomkørsel og dermed mindre udledning af CO2.

I øvrigt køre alle vores biler på miljødiesel.

Få leveret præcis den mængde, du 

skal bruge – hverken mere eller 

mindre
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Dansk Mobil Beton leverer altid et topprodukt. 

Betonen produceres på stedet ved en kontinuerlig 

proces som sikrer et ensartet produkt. Vi producerer 

betonen direkte på byggepladsen med certificerede 

materialer og betonens egenskaber eftervises ved 

prøvninger.

Ved at producere betonen på stedet sikres det, at 

uforudsete forsinkelser på byggepladsen ikke 

kommer til at påvirke kvaliteten af det leverede 

betonprodukt, ligesom den fleksible produktionsform 

betyder, at man kan justere eller omstille 

produktionen af beton til alle mixtyper, sætmåls-

variationer samt styrkeklasser inden for få minutter. 

Det er også muligt at tage hensyn til faktorer som 

temperatur og nedbør ved produktionen.

Altid frisk beton blandet direkte på 

byggepladsen

Miljømæssig forsvarlig produktion og 

reduceret udledning af CO2

Prissætningen på betonmarkedet kan være svær at 

gennemskue. Oftest kommer du som kunde til at 

betale en række forskellige tillæg og gebyrer, evt. 

overskudsproduktion og ikke mindst bortkørsel af 

samme. Sådan er det ikke med Dansk Mobil Beton!

Hos Dansk Mobil Beton starter vi først produktionen 

op, når vi er på stedet. Og da vi kun producerer den 

mængde beton, der lige præcis er behov for, er der 

intet spild og evt. ekstra kørsel. Hos os får du en reel 

pris, hvor du kun betaler for den beton, du bruger. Alle 

vores priser er inklusiv miljø- og brændstofstillæg.

Dermed kommer der ingen ubehagelige overraskelser 

på regningen.

Fair og gennemskuelig pris på din beton

I forbindelse med bygge-og anlægsprojekter er det 

vigtigt med fleksible underleverandører, der kan 

levere når man har behov. Derfor prioriterer vi vores 

tilgængelighed højt. Vi leverer således også udenfor 

traditionel åbningstid i hverdagen og i weekenderne.

Hurtig levering – også uden for 

normal åbningstid

Frisk og fleksibel

Når du får leveret beton fra Dansk Mobil Beton A/S, er du altid sikret helt friskblandet beton fra Danmarks mest 

fleksible leverandør. Da vi blander betonen på byggepladsen, kan du samtidig nøjes med at få leveret præcis 

den mængde, der skal bruges til den aktuelle støbning. Læs mere om alle fordelene her.
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Dansk Mobil Beton A/S

Bækgårdsvej 78

4140 Borup

Telefon

+45 70 40 41 40

E-mail

info@danskmobilbeton.dk

✓ Frisk beton produceret direkte på pladsen

✓ Præcis den mængde beton, der er behov for – hverken mere eller mindre

✓ Mulighed for flere betontyper i samme levering

✓ Leverancer både til store bygge- og anlægsprojekter samt private

✓ Leverance 24 timer i døgnet 7 dage om ugen

✓ Beton af certificerede produkter i overensstemmelse med gældende standarder

✓ Miljøvenlig produktion

✓ Reelle priser – ingen gebyrjungle

Kontakt


