Jesteśmy
Specjalistami
od betonu

Od jednej
wytwórni w
Szwecji, w
1955 r …

... do 140 zakładów i
obecności w 5 krajach
Obecnie Thomas Concrete Group jest uznanym dostawcą
betonu w Szwecji, Niemczech, Polsce, USA i Norwegii. Grupa
wytwarza 4,3 mln m3 betonu towarowego i zatrudnia 1 600
osób (dane za rok 2016). W Szwecji, produkujemy również
590 000 m2 prefabrykatów (2016).

Wszystko zaczęło się w 1955 r., kiedy Martin
Thomas, szwedzki inżynier i przedsiębiorca,
założył w Karlstad pierwszą wytwórnię betonu.
Martin Thomas (w środku), lata 60.

Jak najbliżej klienta
Dzięki rozległej sieci wytwórni jesteśmy blisko naszych
klientów i ich placów budów. Mamy też możliwość bliskiej
współpracy pomiędzy naszymi lokalnymi zakładami oraz
spółkami zależnymi grupy. W zespole Thomasa robimy, co
w naszej mocy, żeby wspierać naszych klientów i siebie
wzajemnie. Naszym celem jest wspólne osiąganie sukcesów.

„Dobry i zły beton
w zasadzie składa
się z tych samych
składników – to co
je odróżnia to nasza
wiedza specjalistyczna
i doświadczenie.”
Piotr Radliński, Kierownik wytwórni,
Szczecin

Nasza wizja
Być postrzeganymi jako
najlepsi w branży.
Najlepsi w kwestii:
• Obsługi klienta
• Bezpieczeństwa
• Jakości
Södra vägen 28, Göteborg, Szwecja, 1926 r.
Źródło: „Kolekcja pocztówek Petera Okrasinskiego”

Wytwórnia betonu w Karlstad, w Szwecji, 1957 r.

Wytwórnia betonu w Doraville, GA, USA, 2016 r.

• Sposobu myślenia
• Sposobu pracy
• Wyniku finansowego

Nasze zobowiązanie

Dostawa
na czas

Po szczegółowe informacje zapraszamy na
www.thomasbeton.pl

Znamy się
na betonie
Produkty betonowe, wiedza i kompetencja w dziedzinie betonu
Beton był zawsze w centrum naszego zainteresowania. Nasze 60letnie doświadczenie zaowocowało wieloma innowacyjnymi produktami
i rozwiązaniami w dziedzinie produkcji betonu. Dostarczamy beton
tam, gdzie powstają mieszkania, przemysł i infrastruktura.
Kompetencje techniczne
Nasze główne laboratorium w Göteborgu,
w Szwecji to miejsce, gdzie prowadzone
są badania zgodnie ze ścisłymi krajowymi
i międzynarodowymi normami. Mamy też
centra B+R w każdym z krajów, gdzie
prowadzimy działalność.
Dzięki temu możemy wprowadzać postęp
technologiczny i ciągle doskonalić jakość,
a także rozwijać nowe produkty.

„Dbamy o
szczegóły i o to,
żeby każdy projekt
był sukcesem”.
Justin Lazenby, Kierownik Obsługi
Technicznej, Thomas Concrete, USA

Nasza oferta dla klienta
Wysokiej jakości beton, wiedza i niezawodny serwis, zapewnione przez
zaangażowany zespół ludzi.

Nasze usługi

• Na czas
• Na placu budowy
• Za uzgodnioną cenę

Dopełnieniem oferty produktowej jest szeroka paleta świadczonych
przez nas usług. Niezależnie od stopnia skomplikowania Państwa
projektu – nasi doświadczeni specjaliści znajdą odpowiednie rozwiązanie.

Nasze produkty
Produkty betonowe –
„szyte na miarę”

Do zastosowań indywidualnych, dla szczególnych obiektów budowlanych,
projektujemy produkty „szyte na miarę”, spełniające wszystkie wymagania
konkretnego projektu.

Beton marki Thomas

Na podstawie długotrwałych badań opracowaliśmy paletę unikalnych produktów,
o zdefiniowanych parametrach, gotowych do zastosowania w Państwa projektach.

Beton o szczególnych
właściwościach

Niektóre projekty wymagają zastosowania betonu o szczególnych
właściwościach. Może to być beton o podwyższonych parametrach pracy,
dekoracyjny lub o specjalnej wytrzymałości, do drapaczy chmur.

Beton standardowy

Mieszanki betonowe zgodne z krajowymi normami i produkowane zgodnie
ze specyfikacjami klientów.

Inne produkty

Oferujemy także produkty uzupełniające, takie jak jastrychy, rozwiązania
do obróbki powierzchni oraz lekkie wypełniacze.

Konsultacje technologiczne, np.
dobór produktów, projektowanie
wilgotności, pomiar wytrzymałości
betonu w gotowej konstrukcji,
kalkulacja śladu węglowego

Obsługa techniczna –
wsparcie laboratorium,
kontrola jakości
Akademia Thomasa
Transport betonu
Pompowanie betonu

Obsługa klienta
Zawsze dbamy o naszych klientów, a Zespół Thomasa gwarantuje,
że każdy spotka się z rzetelną obsługą. Zajmujemy się projektami
od początku do końca, żeby mieć pewność, że dostawa odpowiada
dokładnie temu, do czego się zobowiązaliśmy.

Team Thomas

Jesteśmy jednym, oddanym
zespołem. Nasza wiedza i ciężka
praca składają się na sukces i
wysoką ocenę Zespołu Thomasa
w oczach klientów.

Dla nas ludzie i
środowisko mają
kluczowe znaczenie
Bezpieczeństwo
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy są naszym priorytetem.
Bezpieczne miejsca pracy są naszym celem - i tak też je organizujemy.
W tej dziedzinie staramy się być krok przed konkurencją.

Nasza misja
Być najbliżej klientów i wspólnie,
aktywnie uczestniczyć w
budowaniu zrównoważonego
społeczeństwa.

Beton nie narusza
równowagi ekologicznej
W Grupie Thomas ciężko pracujemy nad tym, żeby zredukować długoterminowy wpływ lokalnych i globalnych procesów produkcyjnych na
środowisko naturalne. Stale działamy na rzecz rozwiązań służących
zrównoważonemu społeczeństwu, dbając o środowisko naturalne dla
obecnych i przyszłych pokoleń.
Trwały materiał

Energooszczędny

Przetwarzalny w 100 %

Ognioodporny

Przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla

Wysoka odporność
na wilgoć i pleśń

Jesteśmy dumni z tego, co
powstaje z naszego betonu
Domy wielorodzinne, Szwecja
Firma Thomas Betong dostarczyła 4500 m3
samozagęszczalnego betonu oraz 18 000 m2
prefabrykowanych stropów i ścian na budowę 85 nowych mieszkań w pobliżu portu w
Göteborgu. Ponadto projekt obejmował
także przepompowanie 4164 m3 betonu
(w latach 2013-2015). Budowa uzyskała
certyfikat Sweden Green Building Council.

The Stealth – rzeźba, USA
Ta wysoka na 9,8 metrów, wysmukła rzeźba,
wykonana przez Formation Studios, stoi w
centrum Atlanty, a zrobiona jest ze specjalnego betonu dostarczonego przez amerykański oddział firmy Thomas Concrete. Beton
wykorzystany do wykonania tej rzeźby zawiera mielony piasek wapienny z Adairsville, który
nadaje mu czarną barwę, przez co wygląda
jakby była wykonana ze stali.

Filharmonia Szczecińska, Polska
Budynek Filharmonii Szczecińskiej powstał
latach 2011–2014. W 2015 r. został uhonorowany nagrodą imienia Miesa van der Rohe dla
architektury europejskiej za strukturę i jakość
wykonania. Firma Thomas Beton dostarczyła
na tę budowę 14 000 m3 betonu, w tym
beton wodoodporny, beton mrozoodporny,
architektoniczny, szybkowiążący, porowaty
i samopoziomujący.

Tunel pod rzeką Łabą, Niemcy
24 metry pod dnem Łaby przebiega długi na
426 metrów tunel dla pieszych i pojazdów. Na
budowę tego tunelu (2014-2015) firma Thomas
Beton dostarczyła specjalnie zaprojektowany
beton FLOWTRON® ULTRA – samozagęszczalny,
o wysokim ciężarze właściwym i nadający się
do transportu długimi rurociągami pomp do
betonu.

www.thomasbeton.pl

