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På EAB tar vi ett totalansvar för allt
från projektering och tillverkning till
färdiglevererad och monterad
produkt. Och vi gör det med egen
mycket erfaren och kunnig personal.
Helhetsgreppet gör att du inte bara
kan känna dig trygg utan också får
en attraktiv totalkostnad.
Egen projektering
EAB har egen projekteringsavdelning
som ombesörjer myndighetskontakter,
bygglovs- och konstruktionshandlingar
– även för grundläggningar.
Vi använder de modernaste ritnings- och
beräkningsprogrammen, vilket ger lättöverskådliga 3D-ritningar.

Stor valfrihet i tak- och väggmaterial
Lättbetong, betong, tegel eller plåt?
Material i tak och väggar väljs med tanke
på vilka krav som ställs på värmeisolering
och brandskydd.
Låg grundläggningskostnad
Tack vare ett unikt stabiliseringssystem
och stålets låga vikt blir grundläggningskostnaden avsevärt lägre än motsvarande
för en betongbyggnad!
EAB Det Håller
Hållbarheten är ett signum för EAB. Vår
noggrannhet och vårt kvalitetstänkande
finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och montage. Hållbarheten
inkluderar även de relationer vi har till våra
kunder, leverantörer och medarbetare.

Kort byggtid
Med marknadens högsta prefabriceringsgrad blir montagetiden kort och
monteringen billig. Enkla invändiga
installationer, som t ex ventilationsutrustning och traverskranbanor m.m.
är mycket enkla att montera på EABs
stålstommar.
Fria golvytor
Eftersom stål är ett material som
medger stora spännvidder är pelarfria och
lättframkomliga ytor en självklarhet.
Hög flexibilitet
EABs stålbyggnader är mycket enkla
att bygga om, bygga till och att ändra
installationer i.
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Fakta
Färgsättning
EABs målningsprogram bjuder på de
mest miljövänliga färgerna som går att
åstadkomma plus en stor valfrihet i
färgsättningen.
Brandskydd
Tak och väggar är klassificerade i bästa brandförsäkringsklass. Brandavskiljande väggar i klass EI 60 utföres enkelt i stål och plåt.
Rostskydd
EAB har rostskyddssystem för
korrosivitetsklass C1– C4.
Certifiering
EAB är certifierade enligt SS-EN
1090-1 och uppfyller därmed utförandekraven för stålkonstruktioner. EAB
är även certifierade enligt ISO 9001
samt ISO 14001.
Därför skall du välja en stålbyggnad
från EAB:
• Totalkoncept
• Kvalitetssystem
• Egen projektering
• Stor valfrihet i tak- och väggmaterial
• Låg grundläggningskostnad
• Enkla invändiga installationer
• Kort byggtid
• Fria golvytor
• Hög flexibilitet
EAB Det Håller
Hållbarheten är ett signum för EAB.
Vår noggrannhet och vårt kvalitetstänkande finns med i allt från materialval till tillverkning, leverans och
montage. Hållbarheten inkluderar
även de relationer vi har till våra
kunder, leverantörer och medarbetare.
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