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Världen håller på att förändras



Vi är Leviat

Stöd- och fästen i rostfritt 
stål för fasadbeklädnad 
av murverk, konstruerade 
betonganslutningar och 
förstärkningskontinuitets-
system.

Anslutningssystem 
för platsgjutnng 
för användning på 
grundbärande ytor, 
såsom trottoarer och 
industriella betonggolv.

Omfattande utbud 
av förankrings-, 
förstärknings-, montage- 
och fasadfixeringsteknik 
för både byggnad-
sanvändning och 
industriell användning.

Innovativa 
spiralformade 
väggband, fästen och 
reparationssystem för 
murverk som erbjuder 
dolda, icke-störande 
installationstekniker.

Innovativa 
betonganslutningar, 
inklusive tunna 
kompositpelare av stål 
och betong med hög 
hållfasthet, samt ett 
omfattande sortiment  
av akustiska produkter.

Genom att kombinera våra 
individuella styrkor är vi än bättre 
rustade för att möta våra kunders 
krav och komplexiteten i byggprojekt 
i vilken skala som helst, överallt i 
världen. 

Vi på Leviat ser, skapar och 
tillverkar innovativa produkter 
och utvecklade lösningar för en 
dynamisk bransch.

Vi kommer att stödja ambitiösa 
byggpartners att bygga säkrare, 
starkare, snabbare och bättre samt 
fortsätta att förvandla imponerande 
arkitektsvisioner till verklighet.

Världen håller på att förändras. 
Oavsett framtidskraven för vår 
bransch och världen runt oss  
är vi redo.

Service
Med hjälp av våra globala tekniska 
resurser och tillverkning förbättrar vi 
vår service genom att göra oss mer 
anpassningsbara och lyhörda.

Innovation
Genom att kombinera vår 
omfattande tekniska expertis och 
marknadskunskap samt samordning 
av alla våra forsknings- och utveckling-
saktiviteter kommer vi att kunna vara 
innovativa snabbare och effektivare.

Digital
Ökade investeringar och dedikerade 
resurser inom digital teknik kommer 
att påskynda våra design- och 
servicefunktioner, och hjälpa oss att 
bättre stödja våra kunder och deras 
företag.

Våra produktvarumärken
Tidigare varumärken inom familjen för  
CRH-byggnadstillbehör har övergått till 
produktmärken inom Leviats omfattande 
produktportfölj.

Leviat förenar expertis, förmågor och resurser 
inom CRH:s företag med byggtillbehör till en 
enda global organisation.
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Stort urval 
av mekanisk 
armeringsstål-
skarvteknik, 
förgjutna tillbehör 
och efterspännings-
system.

Konstruerade 
mur- och 
betonganslutningar, 
plus återanvändbara 
och permanenta 
formlösningar 
och tillbehör till 
byggplatsen.

Isoleringssystem 
för användning i 
betongklimatskal som är 
prefabricerade, tilt-up 
och gjutna på plats, 
utformade för förbättrad 
energieffektivitet och 
termisk prestanda.

Överlägsna 
fogningssystem 
för industriella 
betonggolv, typiska med 
stålpläterade skydd för 
att minska underhåll i 
områden med hög trafik.

Omfattande portfölj 
av konstruerade 
byggnadstillbehör och 
säkerhetsprodukter för 
betongbranscher med 
prefabtillverkning, tilt-
up-teknik och gjutning 
som sker på plats.

Dessa varumärken är synonyma med hög prestanda, 
kvalitet och tillförlitlighet. Detta produktsortiment, som 
stöds av ännu större företagsresurser och en samordnad 
strategi för forskning och utveckling, kommer att fortsätta 
förbättras och utvidgas under Leviats förvaltning.
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Som team förenas vi av gemensamma 
värderingar. Dessa värderingar ligger 
till grund för de löften vi ger våra 
kunder och varandra varje dag.

Samarbete
Vi är starkare 
tillsammans

Innovation
Vi hittar en  
bättre väg

Kundfokus
Vi sätter kunden  
i centrum

Integritet
Vi gör det rätta

Säkerhet 
Viktigare än  
allt annat
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