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Finja är ett svenskt familjeföretag vars resa startade med ett förvärvat grustag 1957. Addera en stor portion 
kunskap, engagemang och mod och du har dagens företag, ett av landets främsta inom betongbranschen.

Våra bolag kompletterar varandra och täcker in allt från konstruktionslösningar för murat och putsat 
byggande till sand, specialbruk och prefabricerade helhetslösningar för bostäder, kontor, industri och 
lantbruk. I dagsläget sysselsätter vi närmare 800 personer och siktar på att omsätta två miljarder kronor. 
På Finja värdesätter vi närheten till våra kunder och vi finns på ett flertal orter i Sverige samt i Norge. Vi 
växer ständigt men den snabbfotade handlingskraften hos det lilla ursprungliga företaget finns kvar och vi 
utvecklar nya produkter och återinvesterar i moderna produktionsanläggningar. Allt för att hålla oss i god 
form och fortsätta vår resa.
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Komplett stomentreprenör
Som en del av Finja är vi en av marknadens främsta aktörer inom prefabricerad betong och fungerar 
som en komplett stomentreprenör. Vi bygger och utvecklar framtidens flerfamiljsbostäder, kontor, 
offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra olika stomkoncept. Vårt breda 
produktutbud av väggelement, grunder, bjälklag, balkonger, trappor osv. erbjuder innovativa helhets-
lösningar utifrån ert projekts behov, krav och önskemål. 

Givetvis följer, driver och ansvarar vi för ditt projekt hela vägen, från idé till färdigt stomme. Vi finns 
med i alla led och utför både projektering, konstruktion, produktion, leverans och montering. Allt för 

att ert projekt ska ske så säkert, enkelt och kostnadseffektivt som möjligt med rätt kvalité.

 
Vi är en rikstäckande aktör som innebär att all vår tillverkning är närproducerad, samt att vi är 
tillgängliga med ett starkt engagemang på den lokala marknaden. I dagsläget är vi 550 anställda 
och siktar på att omsätta en miljard kronor.

Finja Prefab AB
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Vi är en rikstäckande leverantör med strategiskt geografiskt 
placerade anläggningar runt om i landet, vilket innebär stor 
tillgänglighet, snabba leveranser och att ni alltid har ett 
Finja Prefab runt hörnet.

Mellansverige

Öst

Syd

Väst

Katrineholm

Vara

Upplands Väsby

Göteborg

Borensberg

Hultsfred
Bollebygd

Malmö

Östra Grevie

Hässleholm

Närprod ucerat
– och fler tunga argument!
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Närprod ucerat
– och fler tunga argument!

Tryggt 
Ett hus av betong är säkert och kostnads
effektivt då det förblir tätt vilket medför låg 
energianvändning och låga driftskostnader. 
Vidare kräver det minimalt med underhåll 
samtidigt som det tål både fukt och frost. 
Betong kan varken brinna eller mögla. Den 
långa livslängden bidrar dessutom till ett högt 
andrahandsvärde. 

Estetiskt 
Det finns oändligt med möjligheter när det 
kommer till betongens slutliga utseende 
och gestaltning, vilket ger stort utrymme för 
flexibilitet och kreativitet, både inne och ute. 
Färg, form, mönster och ytstruktur – allt kan 
varieras och utformas efter rådande behov och 
önskemål. 

Klimatsmart
Under betongens hela livscykel har materialet 
en naturlig förmåga att återuppta koldioxid. 
Detta innebär att en stor mängd av den koldi
oxid som uppstått i samband med tillverkning 
åter binds upp av materialet.

Behagligt 
Materialets goda isolerande egenskaper gör att 
betong bidrar till ett jämnt och skönt inom
husklimat samt en sund ljudmiljö. Det skyddar 
mot både buller och störande ljud, från exem
pelvis grannar, installationer och trafik, under 
hela byggnadens livstid. 

Energisnålt
Betong är ett tungt och värmetrögt material 
med vars hjälp energi kan sparas. Det har 
nämligen en förmåga att lagra både värme och 
kyla som sedan avges vid behov, vilket innebär 
goda möjligheter till energieffektivisering med 
låg energiförbrukning som följd.

Naturligt
Bestående av kalksten, lera, sten och vatten 
är betong ett fullständigt naturligt material 
med unika egenskaper som står sig i genera
tioner. Betong kan antingen återanvändas eller 
återvinnas fullt ut. Detta är bra för miljön och 

bidrar till ett hållbart samhälle.

Betong är ett av världens äldsta och viktigaste byggmaterial som 
det finns många anledningar att välja. Här är några av de främsta:
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Prefab i siffror

111
moderna och fräscha hyreslägenheter 
med miljö och hållbarhet i fokus.

1957
Finja förvärvar ett grustag och resten är historia.

10
anläggningar i Sverige
för att komma närmare er.

12
standardytor har vi i vårt 
sortisment. Endast fantasin 
sätter gränserna för special
ytorna.4

månader tidigare än konventionellt 
byggande kan ni få in hyrorna.
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Prefab i siffror
550
anställda som gör allt för att vi tillsammans 
ska få en effektivare byggsamhälle.

170000
ton betongelement producerar våra specialiserade medarbetare varje år.

1
Var platsen vi kom på i Europa inom 
LEED för nybyggnation med Europas 
grönaste byggnad, Väla gård.

– ett litet förtydligande
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Tillsam mans
PROJEKTET 

ÄR
KLART
KANSKE DAGS 

FÖR ETT NYTT...

HÄR ÄR DU

MONTERING
Vårt montageteam följer lever

anserna till byggplatserna och ser 

till att allt monteras på ett säkert 

och effektivt sätt utifrån 

ritningarna.

LOGISTIK
Med vår effektiva logistik

ser vi till att du alltid får en

säker och punktlig leverans.

PROJEKTERING
Här tar vårt team av konstruktörer 

och projektledare vid för att se till 

att projektet går precis som du vill. 

Dessutom har vi kompetensen att 

digitalt genomföra hela projektet i 

förväg och hitta kommande fel.

UPPSTART
Vid din första kontakt med oss får du 

alltid träffa en säljare/projektledare 

som du kan diskutera dina idéer 

med. Han eller hon är specialiserad 

på just ditt område och har den 

kunskap som krävs för att aktivt följa 

med genom hela projektet.

PRODUKTION
Eftersom vår tillverkning sker i en 

skyddad miljö inomhus, av skicklig 

personal, kan du vara säker på 

att du får din produkt i tid och 

att dess kvalitet alltid är lika hög, 

oavsett väder och vind.
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– Vi är med dig hela vägen

Tillsam mans
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– från idé till färdig stomme
Uppstart
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Vi vill att ni så tidigt skede som möjligt kontaktar en av våra säljande experter 
för att spara tid, bekymmer och pengar. Med era idéer, tillsammans med vår 
inspiration och erfarenhet utformar vi gemensamt ert projekt anpassat efter era 
behov och önskemål. Ett lyckat projekt bygger på ett gott samarbete mellan 
alla parter. Vårt mål är att skapa så effektiva helhetslösningar som möjligt för er. 
Redan i anbud- och budgetprocessen får ni en tydlig helhetsbild av ert projekt 
för att säkerställa att era förväntningar möts med effektiva, ekonomiska och 
långsiktiga lösningar.
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Projek tering

Tillsammans med vårt team av projektledare och konstruktörer skräddarsyr och 
detaljutformar vi ert projekt med konstruktionslösningar. Vår projektledare är med 
dig hela vägen genom projektet. I projekteringsprocessen fastställs projektets krav 
och förutsättningar, efter dina behov och önskemål. Därefter skräddarsyr vi den 
detaljutformade konstruktionslösningen. Projektets krav och syfte styr lösningen för 
byggnadens unika egenskaper – från form till funktion. 

Industriell projektering är en stor del av byggprocessen. Med ett aktivt förbättringsarbete 
och ständig omvärldsbevakning arbetar vi efter de senaste standarderna där vi tar hänsyn 
till kvalitet, miljö, ekonomi och tid. I materialvalsprocessen ser vi till projektets kvalitet och 
totalekonomi. Vi väljer noggrant och omsorgsfullt miljövänligt material för att uppnå bästa 
kvalitetsvärdet till de mest kostnadseffektiva lösningarna. En lösning där kravprofil och 
kostnadsram får den bästa balansen.
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– optimal form och funktion

15

Projek tering
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All vår tillverkning sker inomhus med täta kvalitetskontroller. Detta ger en jämn och hög kvalité året runt. 
Spillvatten återanvänds i ett slutet system och spillbetong krossas och återanvänds. Det skapar rätt förut
sättningar för en effektiv produktion. Här tillverkas stommar med färdigingjutna installationer, ventilation 
fönster och målning av ytterväggar som levereras vidare monteringsfärdiga till byggplatsen. Det är både 
tid och kostnadseffektivt. 

Med fokus på produktutveckling och effektivisering av våra produktionsprocesser, gjuts våra betongelement 
med all den erfarenhet och kompetens som finns samlad inom Finja Prefab. Våra specialiserade medarbe
tare producerar mer än 170 000 ton betongelement varje år. Vi har allt du behöver och tillverkar snabbt 
och effektivt efter din kravprofil. Med vårt geografiska läge finns vi alltid nära dig. Vi har hela sju rikstäck
ande produktionsanläggningar i Sverige. 

Produ ktion
– i skyddad inomhusmiljö
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Produ ktion
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– alltid i rätt tid,    på rätt plats

Logist ik
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Vi vet att tid är pengar och sätter därför höga krav på 
logistiken i byggprocessen. 

Vi samarbetar med utvalda experter på effektiva logistik
lösningar. Här är rutin och ett tätt samarbete ett måste 
för att säkerställa leveranser osv. Våra erfarna montagete
am följer alltid leveranserna efter noggranna rutiner där 
allt förlevereras på byglar till arbetsplatsen. Vi vet att ett 
smidigt arbetsflöde kräver en kvalitetslogistik som kan 
användas i verkligheten. 

För att möta de höga miljökraven som ställs i värdeked
jan väljer vi partners som arbetar, liksom vi, aktivt med 
miljöfrågor och kvalitet.– alltid i rätt tid,    på rätt plats

Logist ik
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– Korta och effektiva byggtider

20

Monta ge
Redan på fabriken görs de flesta förberedelserna. De prefabricerade betongelementen levereras 
monteringsfärdiga från fabrik till arbetsplatsen. Detta bidrar till ett snabbt och säkert montage. 
Till grund ligger en välarbetad och strukturerad planering som gör att vi under ett bostadsbyg
gande har kapacitet att producera en våning i veckan. 

Våra kunniga montörer utför ett effektivt montage med stort engagemang för säkra, rena och 
välorganiserade arbetsplatser. Vårt byggsystem ger korta väntetider och snabb inflyttning, detta 
skapar stort mervärde för slutprodukten. Vårt koncept bygger på att många förberedelser görs 
i produktionsanläggningen och vi utför montaget av stommen snabbt och effektivt. Det gör att 
taket snabbt är på plats och kan skydda stommen under resten av byggtiden. En smart och 
tidsbesparande byggprocess som är hållbar och kvalitetssäkrad.
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Monta ge
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Bostä der
– Tillsammans skapar vi hållbara hem
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Bostä der
En hemmiljö där människor trivs och känner sig trygga är grunden för ett dynamiskt och levande 
samhälle. Den typen av hem vill vi på Finja Prefab vara med och skapa! Genom att bygga med pre-
fabricerade betongelement bygger vi kundanpassade bostadsmiljöer med extra omtanke om både 
den inre och den yttre miljön. 

När du, som byggare, väljer prefabricerade betongelement får du också en kostnadseffektiv lösning 
som är framtidssäkrad. Som en komplett stomleverantör står vi för hela stombygget och levererar 
allt du behöver. Av erfarenhet vet vi att inget projekt är det andra likt. För att säkra att du får en 
effektiv och smidig byggprocess har vi tagit fram det egenutvecklade bostadskoncept ”Hållbara 
hem”. Vi förenar ett rationellt och ekonomiskt byggande med dina visioner om hållbara och 
trivsamma hem åt människor i många generationer framöver.

Variation och valmöjligheter
Vi tillverkar, levererar och monterar hela stommen. Vi levererar en lösning med välisolerade 
ytterväggar, homogena innerväggar, trappor, balkonger, hisschakt och bjälklag med inbyggda 
installationer med el, VA och ventilation. Vi ser även till att era fönster monteras för en komplett och 
färdigställd bostad, redo för inflyttning.  

Kombinationen av flexibla planlösningar, estetik, form och funktion skapar förutsättningar för att du 
ska kunna skapa byggnader med starkt identitet. 

Har du en dröm? Låt oss hjälpa dig förverkliga den.

Hållbara hem
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Vi på Finja Prefab är stolta över vårt egenutvecklade bostadskoncept ”Hållbara hem” och den nytta som vi skapar inom 
svensk byggindustri vad gäller hållbara och energisnåla bostäder. Vi är med och bygger trygga hus med lång livslängd. 
Systemet består av standardiserade komponenter som ger ett snabbt och fuktsäkert byggande där alla delar monteras på 
kort tid till en komplett stombyggnad. Det skapar många möjligheter utifrån en stabil stomkonstruktion med minimalt 
underhåll och energieffektiv betongstomme med låga U-värden, graden av isoleringsförmåga, som uppfyller höga miljökrav. 

Den korta och effektiva byggtiden i kombination med minimal torktid ger en snabbare inflyttning och förmånligare total-
ekonomi för den färdiga bostaden. Vi bygger säkra, täta och hållbara bostäder som tål tuffa väderförhållanden. Betongens 
egenskaper och fördelar ger byggnaden förutsättningar för en god inomhusmiljö när det gäller brandsäkerhet, ljudisolering 
och fuktmotstånd. Det skapar ett jämnt och behagligt inomhusklimat som är viktigt för hälsa och komfort för boende och 
arbetande människor.

– Snabbt, fuktsäkert och hållbart

Snabbuttorkande bjälklag 
Med Finjas massiva, förspända bjälklag följer mycket goda 
förutsättningar för en snabb uttorkning av bjälklaget. Bjälk-
laget tillverkas i vår torra och kontrollerade inomhusmiljö. 
Det tillverkas nämligen med ett lågt vattencementtal, vct, 
vilket innebär att vatteninnehållet är lågt i förhållande till vad 
cementen binder. 

 
Betong med lågt vct torkar inte bara snabbt. Dess benägen-
het, att under lagring, transport och byggskede, ta upp 
vatten vid nederbörd, är väldigt begränsad. Allt det här 
sammantaget, innebär att förutsättningarna är väldigt goda 
för att snabbt skapa en tät och torr byggnad. Det gäller 
särskilt när också prefabricerade ytterväggselement ingår i 

monteringen.

Betongstomme

Tidigare 
Hyresdebitering
Med våra förspända 
massivbjälklag går tillverkning och 
husmontering i rekordfart. Faktiskt 
så mycket som tre gånger fortare 
än gängse prefabricerad byggpro-
duktion. Detta gör att man får en 
tidigare hyresdebitering.
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111
moderna och fräscha hyreslägenheter 
med miljö och hållbarhet i fokus.
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”Borta bra men hemma bäst”
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”Det är inte alla som kan kapa 
en byggprocess med 4 månader”
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Europas grönaste byggnad, Väla Gård, ett projekt där Finja har levererat stommen. De prefabricerade 
sandwichväggarna uppfyller de höga kraven på både funktion och estetik. 

Finjas stomlösning till LEED-etta
Projektet är unikt och representerar ett nytänkande där moderna influenser med befintliga 
gråstensbyggnader och parkmiljö smälter samman. Skanskas fokus har varit att skapa en 
energieffektiv byggnad i alla avseenden och som underentreprenör har vi hittat lösningar som de är 
mycket nöjda med.

Gårdskänslan är bevarad med takbjälkar och öppet upp i nock som blandats med moderna stilrena 
linjer och Finjas homogena innerväggar. Stommen består av Finjas Halvsandwich vägg vilket innebär 
en betongskiva invändigt och isolering utvändigt med en fasad som gör att byggnaden smälter in i 
miljön på ett bra sätt.

LEED certifieringen av kontorsbyggnaden uppnådde hela 95 poäng av totalt 110 möjliga. Och innebär 
att projektet nu har flest poäng i Europa inom LEED för nybyggnation samt ligger på en delad 3:e 
plats i världen.

Europas grönaste byggnad

1:a
projektet har flest poäng i Europa 
inom LEED för nybyggnation
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Dragör
Vi bygger ett 16 våningar högt 
bostadshus med angränsande 
underjordiskt garage. Projektet 
innefattar 63 hyresrätter och 
ligger på Dragörkajen på Limhamn, 
Malmö. Byggandet som är i full 
gång är det högsta hus som Finja 
Prefab hittills levererat bygglösningar 
till i södra Sverige och sker efter det 
egenutvecklade bostadskonceptet 
Hållbara Hem.
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Lantliv
– Ett livslångt förhållande

Ett hållbart lantbruk byggs på kunskap, lång erfarenhet och insikter som går i arv från generation till generation, 
precis som era gårdar. Under många år har vi, tillsammans med lantbrukare, skräddarsytt lösningar som 
förbättrat villkoren. En modern gård behöver enkla, funktionella och underhållsfria lösningar som spar tid och 
underlättar i vardagen.

Allt du behöver när du bygger nytt eller bygger till
Vi erbjuder färdiga helhetslösningar. Av erfarenhet vet vi att ingen gård är den andra lik. Vi tillverkar allt 
du behöver, från grunder och väggelement till, bland annat, gödselbehållare och spaltstöd. Stort eller 
litet, nybygge eller tillbygge? Vi vill vara din bästa partner oavsett projekt. 
Tillsammans hittar vi de specialanpassade lösningarna för just din gård.
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Byggna der
– Vi tror på klokare byggnader
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För att Sverige ska fungera behövs en väl fungerande industri 
som driver landet framåt. Vi strävar därför efter att tillsam
mans med er, skapa förutsättningar för att bygga upp denna 
grundläggande samhällsmotor. Hos oss hittar du ett stort 
sortiment av produkter som ger hållbara, ändamålsenliga och 
miljövänliga lokaler för all den verksamhet som får det sven
ska samhället att utvecklas. Det kan handla om industrier, 
ställverk, kontor men också offentligt byggande så som skolor 
och förskolor. Finja Prefab har vad du behöver.

Vi har färdiga helhetslösningar från smått till stort. Men av 
erfarenhet vet vi att ingen industribyggnad är den andra lik. 
Därför erbjuder vi oss att tillsammans med dig hitta lösningar 
som är specialanpassade för just dig och tillhandahåller allt 

du behöver för ditt bygge.

Byggna der

Ställverk
Våra ställverksbyggnader uppfyller alla säkerhetskrav och är brandklassade. De robusta, isolerade sandwichväggarna 
tillsammans med säkerhetsdörrar, gör också byggnaden inbrottssäker. Betongstommen med inbyggda luckor som öppnas 
vid övertryck, bidrar till att ställverksbyggnaderna klarar explosionslaster. Därmed blir de säkra även ut mot en eventuell 
bebyggelse. Stommen levereras nyckelfärdig enligt dina önskemål. Tryggt, säkert och mininalt med underhåll.
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Skolan
– Miljön vi sätter våra barn i
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Offentli gt
– En tryggare miljö för oss alla
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Offentli gt
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Handel
– En säker byggnad i tiden
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Företag
– Där visioner blir verkliga
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Produkt er
– Delarna som skapar helheten
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Produkt er
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Dragörkajen på Limhamn, Malmö
Fastigheten är ett 16 våningar högt hus med 63 lägen-
heter med hav som granne i en vacker gårdsmiljö. På 
bottenplan finns även två bokaler och ett angränsande 
underjordiskt garage och källare. 
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Väggelement
Vi erbjuder objektanpassad prefabricerad yttervägg i högvärdig betong med olika 
ytskikt och struktur till industri, kontor, lantbruk och bostäder. Väggelementen 
tillverkas inomhus under noggrann kvalitetskontroll. Det gör att vi hela året runt kan 
garantera en jämn och hög kvalitet.

Grundmålning och insättning av fönster kan, som extratjänst, göras redan på fabriken. 
Insidan av väggen består av en rollad eller slät yta. Hur utsidan ska se ut är det bara 
fantasin som sätter gränserna för. 

Mått anpassas efter dina önskemål.

Sandwich väggelement
Sandwich Väggelement är uppbyggda 
av två betongskivor med mellanliggan-
de isolering, där den inre skivan alltid 
är bärande. Väggelementen levereras 
med en färdig, underhållsfri struktur. 
Eftersom ytstrukturen utformas efter att 
den yttre betongskivan gjutits, kan du 
välja mellan olika utseenden och karak-
tärer, samtidigt som du får en säker och 
hållbar yta. Tack vare den höga prefab-
riceringsgraden garanteras ett rationellt 
byggande med snabb montering och 
lite efterarbete.

Halvsandwich 
väggelement
Halvsandwich är ett ytterväggselement 
med en inre vindtät och ofta bärande 
betongskiva, mellanliggande värmeisol-
ering.

Massivvägg 
Massiva väggelement, till bland annat 
innerväggar och lägenhetsavskiljande 
väggar gjuts som standard i tjockle-
karna 150, 200 och 220 mm. Våra 
lägenhetsskiljande väggar, trapphus 
och hissväggar består i grundutförandet 
av prefabricerade betongelement med 
tjocklek 200 mm som uppnår ljudklass 
B. Men vi har också lägenhetsskiljande 
väggar i tjockleken 220 mm vid högre 
ljudklasser. Sidan mot formen är slät 
och den andra sidan är bearbetad/fin-
rollad. I sitt grundutförande finns inga 
elinstallationer i väggelementen, men de 
kan erhållas som tillval. 
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Ingjutna avloppsrör och balkonginfästningar
Det vi kan erbjuda är en unik kombination av hög fabriceringsgrad och hög flexibilitet. 
Tack vare att man gör det mesta färdigt i fabriken, spar man dyrbar tid på byggplat-
sen. Bjälklagen är redan försedda med golvbrunnar, ingjutna avlopp och balkongin-

fästningar, så allt som återstår på arbetsplatsen är att lägga på flytspackel. 

Färdigt undertak
En annan tidssparare är att undersidan på bjälklaget blir slät och jämn. Den blir 
därmed ett färdigt tak för lägenheten under. En tredje, och kanske den viktigaste tid-
spararen, är att bjälklaget tillverkas i vår torra och kontrollerade inomhusmiljö. Därför 
går husmonteringen i rekordfart. Faktiskt så mycket som tre gånger fortare än gängse 

prefabricerad byggproduktion. Detta gör att man får en tidigare hyresdebitering. 

Detta bjälklag levereras färdigt 
med ingjutet avlopp och uttag för 
balkonginfäste. Det enda man 
behöver göra är att avjämna med 
flytspackel.

Bjälklagselementet har en bredd 
på upp till 3,0 meter, och för 
normala laster kan bjälklaget 
utföras i längder på upp till 10 
meter, vilket innebär en yta på 
30 kvadratmeter. Bjälklagets 
standardtjocklek är 230 mm, 
men kan varieras.

Detta bjälklag levereras med 
försänkning för badrum, med 
färdigt ingjutet avlopp och uttag 
för balkonginfäste. Det enda 
man behöver göra är att lägga 
på flytspackel.

3,0m

10,0m

Förspända Massivbjälklag
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Balkongen är en förlängning av lägenheten - ett utomhusrum 
som tillför ett mervärde både i form av ökad trivsel och bättre 
ekonomi. Utseendemässigt blir balkongen dessutom ett funk-
tionellt smycke som gör hela byggnaden vackrare. 

Vi tillverkar säkra, snygga, robusta, ”tysta” och underhålls-
fria balkonger och vi använder oss av väl beprövad teknik 
för att undvika köldbryggor och underlätta tillgängligheten. 
Balkongerna finns i två olika grundutföranden - dels utkragade 
balkonger som hänger fritt ut från väggen, dels balkonger som 
vilar på pelare. Utöver det kan formen varieras med exempelvis 
rundade eller avfasade hörn. Balkongens översida är rollad och 
övriga sidor gjuts mot en slät form. Ingjutning av tillhandahållna 

fästen ingår alltid.

Inspända balkonger
Den utkragade balkongen kan göras praktiskt taget hur lång 
som helst, men det maximala måttet fritt ut från fasadväggen 
är 2 m. Balkongen spänns in i bjälklaget med en säker och 

energieffektiv lösning som minimerar köldbryggorna. 

Balkong på pelare
Balkong på pelare kan göras i många storlekar. Balkongen 
läggs upp på pelare. Det vanligaste är då att den vilar på pelare 
i framkanten och på väggen i bakkanten. Pelarna kan göras 

rektangulära eller runda, antingen i betong eller i stål.  

 

Hisschakt/topp  
Vi har lång erfarenhet av att göra starka, hållbara och tysta 
schakt. När vi bygger ett hisschakt monterar vi in ett hisslock 
överst i hissutrymmet. I hisslocket och i schaktets sidor kan in-
gjutningsanordningen för hissens upphängning gjutas in redan 
på fabriken, vilket underlättar och spar tid vid monteringen av 
hissen.  

Balkonger
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Trappan och trapphuset är betydelefulla för en byggnads 
känsla. De är ofta det första man ser, och ett bra första intryck 
är viktigt för hur man uppfattar hela byggnaden. Är trappan 
vacker, trivsam och funktionell blir den välkomnande för både 
boende och besökande. 

Finja har specialanpassade trappor och standardtrappor för 
både inne-och utemiljö. De är robusta, ”tysta”, hållbara och 
lättmonterade och levereras helt färdiga att använda. Man kan 
välja mellan raka trappor, svängda, eller med en vilavsats. Oav-
sett vilken variant man väljer kan man få dem helt grå, färgade 

eller med olika ytor och strukturer.

Terrazzoslipade trappor
Terrazzoslipade trappor har anor från antiken. De är exklusiva, 
vackra och blir bara snyggare med åren. Trapporna består 
av en betongmosaik där man slipar fram ballaststenen i flera 
steg. Man kan välja bland en mängd olika varianter. Stenarnas 
storlek och färg, och pigmenteringen av cementen gör att bara 
fantasin sätter gränserna för hur just din Terrazzotrappa kan se 
ut. Förutom att ytan blir estetiskt tilltalande, blir den också slät, 
slitstark och lättskött, och passar utmärkt i miljöer som utsätts 

för mycket slitage.  

Trappor utomhus
Till utomhusbruk använder vi oss av en yta som gör att fästet 
blir så bra som möjligt när det är kallt och halt ute.

Trappor
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Väggelement i sandwichkonstruktion mot stål-, 
limträ- eller betongstomme monterat på helt 
avkortad prefabricerad Finja plint.

Massivt väggelement monterat mot stål-, 
limträ- eller betongstomme monterat i chak på 
prefabricerad Finja plint.

Fristående bärande väggelement i sandwich-
konstruktion monterat på kantförstyvad platta. 

Isolerat sandwichelement monterat på en gjuten 
platta. Fungerar som en bärande vägg och klarar 
tillsammans med en styv takkonstruktion av stom-
stabiliteten i byggnaden.

Objektanpassad prefabricerad yttervägg i högvärdig betong med olika ytskikt och struktur. Massiva eller isolerade 
sandwichelement som monteras mot en stomme av limträ, betong eller stål, alternativt fristående.
Insida: Rollad eller slät yta mot form. Utsida: Grå borstad yta eller olika friläggningsalternativ, se exempel.
Kvalité: Vi produktion är certifierad, vilket betyder att produktionen står under kontinuerlig kontroll av Nordcert, Betong 
och Ballast Certifiering AB. Mått: Anpassas efter önskemål.

Betongelement  
– Hållbart, snabbt och pålitligt
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Spaltstöd
Ett rationellt system av prefabricerade betongelement, för 
uppbyggnad av spaltgolv i alla typer av stallar. I vårt sorti-
ment finns även kompletterande element för tvärkulvertar, 
avgränsande spaltstöd med spaltupplag på båda sidor. Vi 
har även element för mjölkgropar.

Trippgrop
Vi erbjuder även skräddarsydda trippgropar för säker 
mellanlagring av spannmål under mark. 
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Plansilo
Plansilo av prefabicerade betongelement är täta och säkra 
för lagring av ensilage, spannmål, flis m.m. Elementen är 
försedda med fogspår i gavlarna. Lyftanordningar är ingjutna 
på elementens baksida. 

Gödselkant
Gödselkant av prefabricerade betongelement ger en tät och 

säker förvaring av fastgödsel. Elementen är försedda med 

fogspår i gavlarna. Lyftanordningar är ingjutna på elementets 

baksida.
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Våra plintgrunder består av plintar och längsgående kantbalkar. Plintarna i betong är speciellt utformade för att ta upp tyngden 
från byggnaden och kan också användas som upplag för kantbalkarna. Kantbalkarna monteras mellan plintarna, utan stöd 
från marken. 

Monteras alltid på byggplatsen. Det görs torrt, utan gjutning, med hjälp av kranbil eller mobilkran om det rör sig om stora plin-
tar. Grunden till en normalstor byggnad monteras på en dag och när montaget är klart har pelarstommen en stabil och säker 
grund att stå på. Plintarna går att kombinera med Finja Prefabs prefabricerade väggelement som ger dig flexibla, gedigna och 
miljöanpassade lösningar.

Plintgrund
– Grundläggning som skapar möjligheter

Bottenplatta:
1000 x 1180 mm

Plinthöjd: 1300 mm

Plinttopp:
300 x 400 mm

Vikt: 1000 kg
P2

Bottenplatta:
1180 x 2300 mm

Plinthöjd: 1300 mm

Plinttopp:
400 x 400 mm

Vikt: 1900 kg

P31

Bottenplatta:
1200 x 2150 mm

Plinthöjd: 1300 mm

Plinttopp:
400 x 400 mm

Vikt: 1970 kg

P61

Bottenplatta:
2200 x 3000 mm

Plinthöjd:1300 mm

Plinttopp:
500 x 600 mm
Vikt: 4670 kg

P21

Bottenplatta:
1180 x 1500 mm

Plinthöjd:1300 mm

Plinttopp:
300 x 400 mm

Vikt: 1310 kg

Bottenplatta: 
2000 x 2400 mm

Plinthöjd: 1300 mm

Plinttopp: 
400 x 500 mm

Vikt: 3210 kgP51

Bottenplatta:
1500 x 3000 mm

Plinthöjd: 1300 mm

Plinttopp:
400 x 500 mm

Vikt: 3500 kgP4P3

TYP B1 Oisolerad kantbalk
Mått: B x H =100 x 500 mm 
Vikt:  120 kg/lpm
Längd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare

TYP B2 Oisolerad kantbalk
Mått: B x H =150 x 400 mm 
Vikt:  145 kg/lpm
Längd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare

För en komplett plintgrund har vi kantbalkar i fyra varianter

TYP B3 Isolerad kantbalk med 40 mm cellplast
Mått: B x H =150 x 400 mm 
Vikt:  105 kg/lpm
Längd:  Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare

TYP B4 Oisolerad kantbalk
Mått: B x H =150 x 400 mm 
Vikt:  145 kg/lpm
Längd: Anpassad efter aktuellt centrumavstånd pelare

Bottenplatta:
2400 x 4000 mm

Plinthöjd: 1300 mm

Plinttopp:  
600 x 800 mm

Vikt: 7850 kg
P5

Bottenplatta:
1500 x 2350 mm

Plinthöjd: 1300 mm

Plinttopp:
400 x 500 mm

Vikt: 2575 kgP41
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Finja har tagit fram ett brett stödmursprogram som kan användas till allt från trädgårdar, 
till stora infrastrukturprojekt. Stödmurens uppgift är först och främst att fixera jordmas
sor genom att ta upp nivåskillnader i terrängen. Den kan också användas som fristående 
vägg i planlager, för hantering och separering av olika material. Finja erbjuder förutom 
släta, grå murar, även murar med reliefmönster eller frilagd ballast. Vill man ha något 
extra vackert och helt unikt, kan vi också tillverka stödmurar med grafisk betong.

I Finjas sortiment ingår både Lstöd och Tstöd med tillhörande hörnelement. Stödmurar
na finns från 0,4 m låga stöd, till 4,7 m höga, alla med standardlängden 2,4 m. 

– Markprodukter som skapar möjligheter
Stödmur ar
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Stödmur - marktryck 5 kN/m2

Stödmur - marktryck 10 kN/m2

Stödmur - marktryck 20 kN/m2

Lätt fordons- och trucktrafik, parkeringsplatser 
för personbilar m.m.

Medeltung fordons- och trucktrafik, lastkajer m.m.

Tung fordonstrafik, normala fordon i gatu- och närtrafik.

q=10kN/m2

Max axeltryck=90kN

q=5kN/m2

Max axeltryck=15kN

q=20kN/m2

Max axeltryck=150kN

Stödmur ar
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L-stöd med rakt hörnL-stödL-stöd med rundat hörn
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L-stöd med rakt hörn T-stöd med utstickande armering T-stöd med rakt hörn
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Standard ytor

Grovborstad Norgeborstad NormalborstadFinborstad

Borstad 
Den borstade ytan görs hantverksmässigt med en borste. Ytan ger en robust och tålig fasad där 
mönstret ger vackra skuggeffekter som gör att smuts och stänk syns mindre. Den passar utmärkt 
till lantbruk och byggnader som ska tåla tuffa tag. Borstytan kan göras grov eller fin och man kan 
även variera mönstret genom att dra borsten åt olika håll.  

Fasaden är byggnadens ansikte utåt. Det är det första man ser och då är 
det viktigt att den känns vacker och välkommande. Genom fasaden har du 
möjlighet att skapa den unika karaktär och känsla som du vill ha på just din 
byggnad. Finja Prefab erbjuder ett brett sortiment av hållbara, säkra och vackra  
ytor för både bostäder, lantbruk och övrigt husbyggande. Med dem kan du 
variera färg och textur i det oändliga och få exakt den fasad du önskar. 
Alla våra standardytor kan dessutom klotterskyddas.
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Standard ytor

Natursten i grå betong Vit marmorkross i 
grå betong

Älvdalsporfyr i grå betongVit marmorkross i  
vit betong

Rehnsingel i grå betong Svart granitkross i 
svart betong

Dansk sjösten i  
grå betong

Mikrofrilagd

Frilagd
Den frilagda ytan är vår mest underhållsfria yta. Den  
används därför ofta till byggnader som ska tåla slitage och 
tuffa tag. Den är robust och tålig och kan tillverkas i en 
mängd olika färgskalor. Storlek och färg på ballaststenen kan 
varieras, och pigmentering av cementen ger stora möjlighe-
ter till ett personligt uttryck. Dessutom kan den frilagda ytan 
kombineras med effektfulla, släta partier i den frilagda ytan. 
Den frilagda ytan används oftast till lantbruk och industri.
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Västerskolan i Hässleholm

Brädriven/Filtad
Den gjutna ytan förses med ett tunt lager puts redan i 
fabriken. Det gör att fasaden kommer putsad och färdig 
till bygg-platsen. I och med det spar man dyrbar tid och 
mycket arbete, men får ändå ett perfekt, färdigputsat 
hus. Den putsade ytan används till bostäder, kontor och 
offentliga byggnader.

Viggbyholm i Stockholm

Lister
Med hjälp av lister kan man enkelt förvandla en betongfa-
sad till en spännande och dynamisk yta. Eftersom listlin-
jerna kan gå över elementens skarvar, skapas ett enhetligt 
mönster över hela fasaden. Bredd och utläggning kan 
varieras i det oändliga. Dessutom kan lister kombineras 
med alla andra ytor. Lister används mest till bostäder och 
offentliga byggnader.

Lister ListerBrädriven/Filtad
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Rollad

Rollad
Den rollade ytan görs med ett rullande verktyg. Beroende 
på vilket verktyg man använder kan man få olika grovlek 
och struktur på det färdiga resultatet. Innan man rollar stål-
glättas betongen för att få en slät ovansida utan luftbubblor. 
Rollningen skapar sedan en jämn och homogen yta som 
ger ett harmoniskt intryck. Den kan också göras väldigt slät 
och då blir behovet av spackling och färgåtgång mindre. 
Den är därför uppskattad som insida. Den rollade ytan 
används till bostäder både inom- och utomhus.

Räng Sandsvägen i Vellinge

Grovströpplad Mjukströpplad

Ströpplad
Den ströpplade ytan görs genom att en piassavakvast eller rot-
borste stöts i den färska betongen. Det ger en yta full av struktur 
och liv. Ströpplingen kan  göras grov eller fin, allt utifrån behov 
och smak. Ytan påminner om spritsputs, med ett oregelbundet 
mönster som tål tuffa tag och håller sig snygg länge. Den ströpp-
lade ytan används oftast till bostäder, men även till industri och 
lantbruk.
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Specialytor

Målad
Den målade ytan är praktisk på många sätt. Målningen gör 
väggen enhetlig och jämn. Den är dessutom väldigt hållbar, 
med en beräknad livslängd på hela 30 år. Men målningen ger 
också en stor estetisk fördel, då man kan välja vilken färg man 
vill och därmed lätt förändra utseendet på fasaden. Den målade 
ytan används oftast till bostäder och offentliga byggnader.

Våra specialytor ger dig chansen att få en byggnad med hög wowfaktor. Med dem har du fantastiska 
möjligheter att utforma fasaden på ett helt unikt vis. Med hjälp av tredimensionella matriser, slipning, 
målning eller ingjutna bilder blir uttrycksmedlen oändliga. Tack vare de många olika teknikerna är 
den konstnärliga potentialen obegränsad och du kan få unika, exklusiva fasader som håller länge. 
Precis som med standardytorna kan specialytorna klotterskyddas för ett extra långt och skönt liv.

I vårt specialsortiment ingår ytorna: grafisk betong, infärgad, matris, målad, putsad, syratvättad, 

tegel, klinker, natursten och terrazzoslipad.
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Med hjälp av gummimatriser kan du i princip få vilka möns-
ter och profiler du vill. Den tredimensionella mönstringen på 
matrisgjutna fasader skapar spännande ljus-och skuggbilder 
som´förändras med solljuset och gör din fasad till ett levande 
konstverk. Den matrisgjutna ytan används oftast till offent-
liga byggnader, infrastruktur och exklusiva kommersiella 
byggnader.

Den putsade ytan förses med ett tunt lager puts redan i 
fabriken. Det gör att fasaden kommer putsad och färdig till 
byggplatsen. Den putsade ytan används till bostäder, kontor 
och offentliga byggnader.

Den infärgade ytan är en riktig slitvarg och färgas in med 
valfri kulör. Ytan är lättunderhållen och håller sig snygg länge. 
Den kan också ytbehandlas för att få olika dekorativa struktu-
rer, vilket ger mängder av estetiska möjligheter. Den infärgade 
ytan används oftast till kontor och offentliga byggnader.

Den grafiska betongytan tar fasaden till en helt ny dimension. 
Med hjälp av specialpreparerade screentryck kan man gjuta 
in bilder, bokstäver, tecken och foton, vilka framträder som 
monokromatiska gravyrer på den färdiga ytan. Grafisk betong 
ger outsinliga, konstnärliga möjligheter att sätta sin helt unika 
prägel på fasadväggen. Den grafiska ytan används oftast till 
offentliga byggnader och exklusiva kommersiella byggnader.

Grafisk betongPutsad

MatrisInfärgad
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Se våra filmer på 

På väg mot grönare betong
Hos oss finns ett naturligt engagemang 
för hållbarhetsfrågor och att satsa på miljö 
och framtid är för oss en självklarhet. 
Sedan 2015 är vi självförsörjande på grön 
el och våra två vindkraftverk, placerade på 
Rödstahöjden utanför Sollefteå, producerar 
tillsammans nästan 20 GWh förnybar ener-
gi. Detta är dubbelt så mycket som våra 
bolag för närvarande förbrukar, vilket ger 
oss möjlighet att fortsätta växa samtidigt 
som vi bidrar till ett hållbart samhälle. 

 
På finjaprefab.se finns ytterligare information om 
Finja Prefab. Här finns också kontaktuppgifter till våra 
medarbetare. Kontakta oss gärna för personlig rådgivning.

FINJA PREFAB AB, Betongvägen 1, SE-281 93 Finja, Tel 010-455 20 00, www.finjaprefab.se
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