
– en bra grund att stå på
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Mer än bara Leca
Med denna broschyr vill vi informera er om vårt stora utbud 
av byggmaterial. Utöver de illustrerade produkterna har vi 
ett stort utbud av andra byggprodukter, vilket gör att vi kan 
erbjuda er de flesta material i en och samma leverans.

Cellplast- 
isolering

NC-block
NC-blocket användes till bärande 
ytter- och innerväggar i ny- och 
ombyggnation. 
Blocket passar alla putsade bygg-
nader t.o.m. 3 våningar höga.
400x200x600 mm
290x200x590 mm
190x200x590 mm

LECA byggblock
Massivblock 70–400 mm 

Bjälklagselement
Bjälklag av armerad  
lättklinkerbetong

ALBA grundbalk  
och grundsula
 armerad lättklinkerbetong med 
en densitet av 1000 kg/m3. 
Sulorna tillverkas som standard i 
längderna 2,0, 3,0 och 5,0 meter.

ALBA kantelement
Prefabricerad i längder upp till 6 
000 mm och projektanpassas så 
att ett minimum av arbetsplatsin-
satser erfordras.

Armerings  
produkter

VA-produkter
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Komplett ”Platta på mark-paket”

Vi tillhandahåller:
• Egenproducerade ALBA kantelement
• Cellplast – Isolering
• Armering
• Golvvärme
• VA-material
• Montageritningar

ALBA kantelement 
• Avsevärt kortare uttorkningstid av platta

• Hög lastförmåga

• Färdig slagtålig sockelyta

• Votfri gjutning, mindre betongåtgång

• Snabbt montage

• Lågenergigrund

• Projektanpassas

• Lagervara – kort leveranstid

• Bygglovshandlingar

• Klarar passivhuskrav

• CE-märkt
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Komplett ”Krypgrunds-paket”

Vi tillhandahåller:
• Egenproducerad kantbalk, grundsula och bjälklag
• Isolering
• VA-material
• Montageritningar

ALBA grundbalk,  
sula och bjälklag
• Torrt och snabbt montage

• Hög lastförmåga

• Färdig slagtålig sockelyta

• Reducerat grundläggningsdjup

• Bra värmeisolering

• Projektanpassad grundbalk och bjälklag

• Lagervara – kort leveranstid
• CE-märkt
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Nyströms unika NC-block

Med våra egenproducerade NC-block i leca bygger du ditt hus rätt från början.  
Torrstaplas, fylls med bruk i speciella spår och bildar ett murverk utan synliga fogar.

NC-block
• Naturprodukt, bara lera och cement

• Lång livslängd

• Motståndskraftigt mot fukt, mögel och brand

• Låg energiförbrukning

• Minimala köldbryggor

• CE-märkt
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Saknar du något?

Vi hjälper dig!
• Modulskorstenar

• Thermisol cellplast

• L-stöd, marksten

• Rör-brunnsringar

• Takpannor

• PVC och dräneringsrör

• Thermotech golvvärme

• Armering och tillbehör

• Slamavskiljare

• Dräneringsskivor

• Lös-leca



Rö - 762 93 Rimbo
Telefon: 0175-622 95

 Fax: 0175-624 60
www.nystromscement.se
info@nystromscement.se
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