
En helhetlig produsent og leverandør – i takt med de behov som 

markedet til enhver tid har. 

Vi former
kvalitet



Ferdigbetong

Vi leverer ferdigbetong til alle typer 
bygg og anlegg i henhold til norsk 
standard

• Selvkomprimerende betong (SKB)
• Gulvbetong/flytbetong
• Undervannsbetong (AUV)
• Sprøytebetong
• Fiberarmert betong
• Varm betong (for vinterstøp)
• Jordfuktig betong
• Helt spesiell betong etter 
   spesifikasjoner eller ønske fra kunde

Stor rekkevidde og fleksibilitet på 
leveranse fra avdelinger i Årdal, 
Leira og Ryfoss.

Betongelement

Produktet som kan skape magi ved 
byggekonstruksjoner

• Veggelement
• Bjelker
• Spesialelement

Blir produsert etter kundens behov. 
Her kan farger og former kombineres 
og sammen skape fantastiske 
konstruksjoner.



Ryfoss blokk

Betongblokker som gjenskaper 
naturstein. Støttemuren blir vakker 
og glir naturlig inn i naturen

• Pen og stabil løsning
• Lettvint
• Rask og jevn tilgang
• Forutsigbar kvalitet
• Arbeidsbesparende
• Lønnsom

Produseres på Ryfoss etter bestilling.

Plattendekker som etasjeskiller 
i dekker

Solid, fleksibel og enkel etasjeskille 
produsert på fabrikk i Ryfoss.
Bruksområde er stort – fra 
leilighetskompleks, industribygg til 
garasje og mindre bygninger. 
Dimensjoneres etter lengde og belastning.

Fordeler med plattendekker
• God lydisolering
• God brannisolering
• Stor fleksibilitet med tanke på skjulte 
   installasjoner i dekke
• Glatt og pen underside, klar for maling
• Utsparing ferdig fra fabrikk
• Hurtig montasje

Endesteng og innstøpte rekkverkshylser 
leveres på bestilling.



Hovedkontor:
Tyinvegen 3612, 2973 Ryfoss
Telefon: +47 613 67 650
E-post: ryfoss@ryfossbetong.no

Se vår 60 år lange historie på vår nettside
 
www.ryfossbetong.no

Kommunalvarer

Ryfoss leverer alt innen kommunalvarer 
i betong, stål og plast
• Kummer og kumdeler
• Rør og rørdeler
• Fordrøyning
• Rens
• Trekkekummer
• Supplerende produkter: Gategods, 
   fiberduk, plastrør/deler, 
   kumpakninger/stiger

MAPEI-produkter

• Keramiske fliser og naturstein
• Bygg
• Gulvavretting og belegg
• Parkett og tregulv
• Overflatebehandling og maling
• Sement- og herdeplastbaserte belegg
• Betongindustri
• Tunell og anlegg

Skiltfundament

Ettertrakta skiltfundament produsert 
på Ryfoss. Konstruert med tanke på 
stabilitet og funksjonalitet

• Stabile fundament med tanke på tele 
   og andre påkjenninger
• Konstruert med tanke på liten eller 
  ingen vridning

• Gode justeringsmuligheter
• Enkel montering
• Stabile ved frakt

Et fantastisk produkt med svært 
gode tilbakemeldinger.
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