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12 goda anledningar att välja betong i avloppsledningsnätet 

Medlemsföretag Betongrörssektionen 
ALFA RÖR AB: alfarör.se 

 
 
Dahlgrens Cementgjuteri AB, dahlgrenscement.se 
Meag Va-system, meag.se 
Starka Betongindustrier, starka.se 

Visby Cementvaru AB, visbycement.se 
 


	12 st goda anledningar att bygga med betong
	12 orsaker betong



