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Tre generationer - et fokus

Fliser og belægningssten til enhver stil

“Velkommen til FC Beton, som står for Frejlev Cementstøberi. Virksomheden blev eta-

Vi har lavet fliser, blokke og belægningssten i mere end 70 år,

bleret i 1942 af min farfar, Jens Mølgaard, som jeg er opkaldt efter. Jeg husker, at min

og de findesi mange typer, farver og størrelser. Derved sikres

farfar altid sagde: “Vi skal drive en ordentlig virksomhed - her skal se ordenligt ud, og vi

der mulighed for den kreative løsning, uanset om der ønskes en

skal overholde det, vi lover.” Disse værdier videreførte min far, Jens Erik, da han overtog

traditionel eller moderne løsning. Fælles for alle vore sten er, at

virksomheden, og det er disse værdier, som jeg vil bygge virksomhedens fremtid på i det

de er smukke og meget brudsikre.

generationsskifte, vi nu foretager i FC Beton. Vi bliver tit opfattet som en grossistvirksomhed, men i fremtiden vil vi optimere vores relationer og services over for private kunder.“

Vi er altid klar med gode råd, tips og inspiration til din nye
terasse, indkørsel eller lignende. Vi sætter altid kunden i centrum

Direktør Jens Mølgaard, FC Betons 3. generation

og finder en løsning, som passer bedst - både funktionelt og
æstetisk. Vi tilbyder naturligvis sand og stabilgrus som underlag
til belægningen og smukke granitskærver til bedene. Dermed kan
vi tilbyde en samlet løsning til en rigtig fordelagtig pris.
Besøg vores udstilling i Frejlev, hvor alle sten, blokke og fliser
kan ses og føles. I løbet af 2013 etablerede vi desuden vores
webbutik, www.fc-beton.dk, så du kan handle direkte fra sofaen.

www.fc-beton.dk

www.fc-beton.dk

Færdigbeton - til små og store løsninger
Hos FC Beton har vi lavet færdigbeton, også kaldet flydende
beton, siden 1989. Flydende beton bruges til støbning af alt fra
gulve og fundamenter hos private til løsninger for industrien,
eksempelvis broer, parkeringskældre og vindmøllefundamenter.

Fleksible leverancer - når du har brug for det
Hos FC Beton ønsker vi ikke blot at være fleksibel i vores
løsninger, men også i leverancen af vores produkter. Derfor
tilbyder vi alle vores produkter i både løsvægtsalg, 25 kilos
poser og i bigbags. Vi har en vognpark på næsten 200 biler,
som kan levere vores produkter til døren.

Hos FC Beton har vi opbygget erfaring med hurtig og sikker
levering af beton. Skal du have støbt gulvet i dit badeværelse,
kan vi levere den flydende beton gennem plastikrør med en
betonkanon; eksempelvis gennem en dør eller et vindue.
Dremed kommer betonen sikkert og nemt derhen, hvor den
skal bruges. Kontakt os og hør, hvor hurtigt vi kan lave en flot

Se vores samlede produktkatalog på vores hjemmeside
www.fc-beton.dk. Vores materialer og produkter er af høj
kvalitet og findes i mange farver og former, så de passer ind
i enhver løsning. Hos FC Beton glæder vi os til at høre fra
dem.

løsning af høj kvalitet i dit hjem.
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