En bra grund
att stå på
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Nyströms Cement är
förknippat med hög kvalitet
VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ NYSTRÖMS CEMENT. ÄNDA SEDAN 1952 HAR VI VARIT EN UPPSKATTAD LEVERANTÖR TILL KUNDER I ROSLAGEN. MED EN GEDIGEN ERFARENHET HAR VI ETT STORT KUNNANDE
NÄR DET GÄLLER GRUND-, MARK- OCH ISOLERINGSPRODUKTER.
Företaget grundades av Gunnar Nyström, och än
idag drivs verksamheten i familjen Nyströms regi
genom Lars Nyström och Tomas Nyström. Det som
i början var en renodlad betongfabrik som tillverkade betong och brunnsringar är idag en heltäckande
verksamhet med ett brett produktsortiment från
Leca-block, Alba grundsystem och olika sorters
markprodukter till isolering, skorstenar och slamavskiljare. Målet är att kunna erbjuda våra kunder kompletta lösningar, oberoende av de enskilda projektens
storlek eller omfattning.

Vår verksamhet bygger på en bred kunskap, ett gediget produktsortiment och en välsmord logistikkedja. Våra kunder behöver inte lägga ner onödig tid på
beställningar och logistik. Det löser vi på Nyströms
Cement åt dem! Vårt breda produktsortiment gör att
vi kan erbjuda våra kunder de flesta material i en och
samma leverans.

Cementbaserade
byggprodukter
Hitta lätt i Combimix färgkodade
sortiment med produkter för putsning,
murning och gjutning.

www.combimix.se
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Flytta in hos oss!
På Handelsbanken Rimbo är vi glada att Nyströms Cementvarufabrik valt oss som sin bank.
Vi erbjuder ett komplett utbud av banktjänster och har stor kompetens inom finansiering av
bland annat maskiner och transportfordon. Välkommen du också.

www.handelsbanken.se/rimbo
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Vi skapar en hållbar
framtid i betong
Följ oss i vår utveckling av framtidens material
för hållbar samhällsbyggnad. Läs mer om
oss och vårt arbete på www.cementa.se.

www.bistal.se
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Nyströms Cement
förenklar din arbetsvardag
VI HAR ALLTID HAFT EN NÄRA RELATION MED VÅRA KUNDER OCH VARIT MED HELA VÄGEN, FÖR BÄSTA
KVALITET. KANSKE ÄR DET DÄRFÖR SOM NYSTRÖMS CEMENT ÄR ETT VÄLKÄNT NAMN BLAND GRUNDOCH MARKENTREPRENÖRER I ROSLAGEN.
I vårt produktsortiment finns en bred mix. Våra
egenproducerade Lecablock och Alba-grundsystem
är kanske det som de flesta kunder förknippar oss
med. Men vi erbjuder mycket mer än så. Vi har alla
de produkter som behövs till grund- och markarbetet, som armering, isolering, marksten, rör och
brunnsringar. Alla våra produkter lagerhåller vi på
vår anläggning. En hög lagerkapacitet ökar leveranssäkerheten.

Vi erbjuder våra kunder en stor flexibilitet. Kontakten mellan oss och kunderna sker oftast via telefon
eller e-post, där vår kunniga personal utifrån en bred
produktkunskap ser till att kundens beställning blir
komplett. All logistik planeras och samordnas av oss
och levereras med egna bilar på utsatt tid.

FIBERDUK
GEONÄT
GEOMEMBRAN

Premium taget till
en helt ny nivå

scania.se

www.fla.se
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Leca-block är vår specialitet
Vi har två produktionsanläggningar för Leca och
Alba grundsystem. Vår främsta specialitet är Lecablock i olika storlekar och dimensioner. Vi har
kapacitet att producera ca 1500 Lecablock i timmen
– samtliga är certifierade och kvalitetskontrollerade
genom SWEDAC och BBC.

Produktionen sker med noggrannhet av kunnig och
erfaren personal som har en känsla för hög kvalitet.
Vi blandar själva råmaterialet på vår anläggning för
att säkerställa den höga kvaliteten.
I vårt produktsortiment i Leca finns murblock, balkar, Isoblock och lös Leca i säck.

www.leca.se
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ISODRÄN-SKIVAN ÄR PRODUKTEN FÖR
ETT ENERGISNÅLT FUKTSKYDD:
• HUSGRUNDER
• TAKKONSTRUKTIONER
• IDROTTSYTOR

www.isodran.se

TEKNISK SUPPORT INGÅR ALLTID!
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Att bygga med
Leca innebär
fördelar

Tapet från Boråstapeters kollektion Graceful living, artikelnr 6624

Våra produkter har många användningsområden. Att
använda Lecablock är ett bra val när du ska mura
grunder, källarväggar och robusta innerväggar. Du kan också använda Lecablock till trädgårdsprojekten.

Thermotech designar
golvvärme för dig
Vi skräddarsyr ett effektivt och tryggt
golvvärmesystem för just dina behov.
Vi designar våra produkter så att de är
enkla att installera, har god funktion
och pryder sin plats. Och vår nya
rumstermostat kan du själv anpassa till
din egen hemmamiljö, om du vill.

Läs mer på www.thermotech.se

Region Stockholm I Tel 0176-20 75 40

Sundare hus med
Leca
Genom att bygga ditt hus med NC-blocket, ett massivt
Lecablock, får du ett hus med behagligt inomhusklimat,
låga underhållskostnader och låg energiförbrukning. Det
är med andra ord ett miljövänligt val som är bra för dig
och din omgivning. Dessutom finns det estetiska fördelar.
Konstruktionen har ett murverk utan synliga fogar och kan
putsas i vilken kulör som helst. Leca är också ett hållbart
material med kraft att stå emot mögel, fukt och brand.
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Bullerplank med
prefabricerade
ALBA-element
Ett växande användningsområde av Alba-element är bullerplank. Materialet har en hög ljudabsorberande, och kan
anpassas efter färg och storlek. Dessutom är det en kostnadseffektiv lösning jämfört med andra system.

Vi levererar LK Bjälklag
i lättklinkerbetong till
Nyströms Cement

www.lkb.se
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Övriga produkter
PÅ NYSTRÖMS CEMENT FINNS ALLA DE PRODUKTER SOM DU BEHÖVER FÖR BYGGPROJEKTET. HOS
OSS HITTAR DU ISODRÄN, ARMERING, CELLPLASTPRODUKTER, SLAMAVSKILJARE, BRUNNSRINGAR,
RÖRMODULER OCH DRÄNERINGSSYSTEM I PVC OCH MYCKET MER.
Vårt branschkunnande är brett och omfattande och
vår erfarenhet lång – så oavsett om du handlar hos
oss i egenskap av privatkund, återförsäljare eller entreprenör, kan du räkna med prisvärda produkter och
bästa möjliga service! Som helhetsleverantör har vi
möjligheten att skräddarsy produkter efter behov eller kommer med förslag på produkter. Vi anpassar

vårt produktsortiment efter marknadens behov för
att alltid erbjuda det senaste i branschen.
För oss kommer kvaliteten i första hand, därför ställer vi höga kvalitetskrav på våra leverantörer och
nyttjar i stor utsträckning lokala leverantörer som
delar vår syn på hög kvalitet.

Säkra transporter i över 60 år
Eckerna 180 | 463 95 Lödöse
Telefon 0520-66 04 00
www.lodoseakeri.se | info@lodoseakeri.se
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GÖTLUNDA

CEMENTVARUFABRIK AB

Verksamheten har till idag utvecklats till ett litet flexibelt företag med kundnära relationer, med tillskott av Lungersågen som kom till år 2008. Efter många år i branschen är vi
specialiserade på cbf-brunnsringar, lantbruksrör, muffrör och betonglock, men vi gjuter
även fundament och andra specialprodukter efter kundens önskemål.
Lunger Södra 150, 732 98 ARBOGA • 0589-530 30 • info@gotlundacement.se
www.gotlundacement.se

Beatebergsvägen 6
762 93 Rimbo
Telefon: 0715-77 49 33
E-post: info@nystromscement.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 11794 • www.jssverige.se

www.nystromscement.se

