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Премиум Конкрит ХХК нь 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай,  зах зээлдээ тэргүүлэгч үндэсний шилдэг компани билээ. Бид өөрийн 

үйлчлүүлэгчиддээ олон улсын стандартад нийцсэн өндөр чанарын бетон зуурмаг нийлүүлэхэд шаардлагатай үйлдвэрлэл үйлчилгээний цогц 

үйл ажиллагаа явуулдаг. 2011 онд анх үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш дайрганы карьер,  чулуу бутлуурын үйлдвэр,  хиймэл элсний үйлдвэр,  

бетон зуурмагийн үйлдвэр,   лабораторийн үйлчилгээ,   тээвэрлэлт болон цутгалтын үйлчилгээ зэрэг бетоны бэлэн зуурмаг үйлдвэрлэлийн бүхий 

л шат дамжлагад мэргэшсэн,  Монгол улсын бетон үйлдвэрлэлийн салбарт тэргүүлэх зэргийн компани болон хөгжсөн билээ. 

Хэрэглэгчиддээ ямагт дээд зэргийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нийлүүлэх зорилгоор өөрийн үйлдвэрлэл,   үйл ажиллагааны тогтолцоог 

цаг ямагт сайжруулан хөгжүүлж  ажилладаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн процессыг бүхэлд нь буюу шат дамжлага бүрийг нь хамарсан чанарын 

хяналт,   чанарын баталгааны нарийн систем нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж  байна.

Бид Монгол Улсад хэрэгжиж  буй сүүлийн үеийн өндөр чанар,   гүйцэтгэлийн ур чадвар шаардсан бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүд 

болох Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал,   Шангри-Ла зочид буудлын цогцолбор,  Салхи салхин цахилгаан станц, 

мөн орчин үеийн дээд зэрэглэлийн орон сууцны Белла Виста,   Будда Виста,   Ривер Гардэн,   Тайм Скуэр,   Хүннү хотхон,   АСЕМ Виллаж  болон 

бусад төслүүдэд бетоны бэлэн зуурмагийн үндсэн нийлүүлэгчээр ажиллаж  гэрээгээр хүлээсэн үүргээ нэр төртэйгөөр амжилттай биелүүлж  

ирсэн.

Манай компани нь SAFETY FIRST,   SUCCESS  SECOND гэсэн уриан дор Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг нэн тэргүүнд тавьж  үйлдвэрлэлийн 

ослыг тэглэх,  байгаль орчинд хор хөнөөлгүй,  ээлтэй үйл ажиллагаа,   үйлдвэрлэл,   эрүүл аюулгүй ажлын байр бий болгоход онцгой анхаарч 

ажилладаг бөгөөд компаний ХАБЭО,  БО-ны албаны зохион байгуулалттайгаар Гүйцэтгэх захирлын шууд удирдлага дор бүхий л төслүүд 

дээр ажиллаж  байна. 

Since our establishment in 2011,  we have grown to nationally recognized and industry leading company specializing in whole cycle of ready-

mix concrete supply,  including aggregate quarry,  stone crushing plant,  sand manufactur ing, concrete production,  laboratory service,  concrete 

transportation and pumping service. 

We continuously review and refine our quality system,  processes and procedure to deliver unparalleled quality products and services to our 

clients and as such we introduced comprehensive Quality Assurance and Quality Control system cover ing whole and each stage of production 

process.

We have a proven track record of successful ready-mix concrete supply projects maintaining excellent HSE and quality standards in Mongolia, 

such as New Ulaanbaatar International Airport,  Shangr i-La Ulaanbaatar 5-star Hotel,  Salkhit Wind Farm and residential construction projects 

including Budda Vista,   Bella Vista,   River Garden,   Time Square,   Hunnu 2222,   ASEM Villa and many others.

We have successfully and safely installed mobile 70м3/h concrete batch plant for Shangr i-La project in 2012,   Three Italian 120m3/h batch 

plants for NUBIA project in 2013 and also 120m3/h batch plant for ASEM Villa project in 2015 respectively.

Premium Concrete is committed to an incident-free workplace,   every day,   everywhere. Our performance depends on our ability to continually 

improve the quality of the services we provide to our clients,   while protecting people and minimizing the impact on the environment. We believe 

that all our people are entitled to the same level of protection regardless of where they work. To ensure a consistent approach to safeguarding 

Health,   Safety,   Environment we have developed a company HSE policy supported by our HSE processes,   procedures,   instructions and guidelines.

Êîìïàíèé áîëîí õýðýãëýã÷, ò¿íø¿¿äèéí áèçíåñèéí õºãæëèéí 
òºëºº ãýñýí çîðèëãîî îéëãîæ õèéæ áàéãàà á¿õ ç¿éëäýý ¿ð 
ä¿íòýé áàéæ ¿ðã¿é çàðäàë, àëäàãäëûã áóóðóóëæ, ýäèéí 
çàñãèéí ¿ð àøèã, õºäºëìºðèéí á¿òýýìæèéã íýìýãä¿¿ëýí,  
÷àíàðûí áàòàëãààã õàíãàæ àæèëëàõ.

Õºäºëìºðèéí àþóëã¿é áàéäàë, ýð¿¿ë àõóé, áàéãàëü îð÷èí 
áîëîí ÷àíàðûí óäèðäëàãûí  ìåíåæìåíòèéí ñèñòåìèéã 
íýâòð¿¿ëæ àæèëëàñíààð íèéãýì áîëîí ò¿íø¿¿äèéíõýý ºìíº 
õ¿ëýýñýí õàðèóöëàãàà ýðõýìëýí áèåë¿¿ëæ, óðò õóãàöààíû ¿íý 
öýíèéã íýìýãä¿¿ëæ, àìæèëòòàé àæèëëàõ.

ÀËÑÛÍ ÕÀÐÀÀ

ÝÐÕÝÌ ÇÎÐÈËÃÎ

¯ÍÝÒ Ç̄ ÉËÑ
Õ¯ÍÄËÝË

ÁÈÇÍÅÑÈÉÍ ¨Ñ Ç¯É

ÕÀÌÒÛÍ Ç¯ÒÃÝË

ÕÀÐÈÓÖËÀÃÀ

ØÈËÄÝÃ ÓÄÈÐÄËÀÃÛÍ ÒÎÃÒÎËÖÎÎÒÎÉ 

ÒªÃÑ Á¯ÒÝÝÃ× ÁÀÉÍÀ.

¯éë àæèëëàãààíäàà ÄÝËÕÈÉÍ ÆÈØÈÃ òîãòîîæ,  
àþóëã¿é àæèëëàãààã äýýäýëñýí ÕªÃÆËÈÉÍ ÌÀÍËÀÉËÀÃ×, 

ÁÀÉÍÃÛÍ ÑÓÐÀËÖÀÃ× áàéíà.

Õàðèëöàí èëòãýëöýë, õ¿íäëýëòýé, áàéíãà øèíèéã ýðýëõèéëñýí, 
íýã çîðèëãûí òºëºº ñàéí ¿ð ä¿íã õàìòäàà á¿òýýëöýõèéã 
çîðüñîí, àþóë îñîëã¿é àæèëëàäàã, ýð¿¿ë ÷èéðýã, ìýðãýæëèéí 
óð ÷àäâàðòàé õàìò îëîí áàéõ.

Àæèëòàí, ò¿íø, õýðýãëýã÷òýéãýý áèçíåñèéí ¸ñ ç¿éòýé õàìòðàí 
àæèëëàæ, çàõèàëàã÷, õýðýãëýã÷äèéíõýý õýðýãöýý øààðäëàãà, 
àñóóäëûã îíîâ÷òîé øèéäýõ, òýäýíòýéãýý õàìò õºãæèæ, 
òýäíèéõýý èòãýëèéã õ¿ëýýæ àæèëëàõ.
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Манай байгууллагын давуу талууд: 

 • Үндэсний тэргүүлэгч бетон зуурмаг үйлдвэрлэгч: 2013 оноос зах зээлд тэргүүлэгч,  компанийн сайн засаглал,   чанарын хяналтын    сайн 

менежменттэй: Бид чанар,   аюулгүй ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах бодлого баримталдаг. 

 • Түүхий эд материалын найдвартай эх үүсвэр

 • Аюулгүй ажиллагааны хатуу шаардлагатай бодлого болон хэрэгжүүлэлт

 • Олон улсын хэмжээнд итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа болон лаборатори: Манай байгууллага нь NRMCA итгэмжлэгдсэн анхны Монгол 

компани. Манай бетон зуурмагийн 2 үйлдвэр 2012 оны 11 сард NRMCA (National Ready Mixed Concrete Association) сертификат 

авсан. Энэхүү сертификат нь үйлдвэрлэлийн нийт процесс,   лабораторийн туршилт,   түүхий эдийн шалгуур,   бүтээгдэхүүн тээвэрлэлт 

болон хүргэлт олон улсын стандартын шаардлага хангаж,   өндөр шаардлагатай төсөл хэрэгжүүлэх чадварыг илэрхийлдэг бөгөөд дэлхий 

нийтэд хүлээн зөвшөөрөгддөг.

 • Чадварлаг хүний нөөц,    туршлагатай зөвлөхүүд; 

 • Үйл ажиллагааны дэмжлэг (ERP,  Хангамж,  логистик,  шууд тайлагнал); 

 • Хүчтэй компанийн засаглал болон төслийн удирдлага;

 • Олон улсын түвшний төсөл амжилттай хэрэгжүүлсэн арвин туршлагатай;

Our competitive advantages:

 • Leading national ready-mix concrete producer: Market leader since 2013; 

 • Good corporate governance and Quality Management:  Premium Concrete LLC, we dr ive continuous Improvement of Quality and Safety

 • Reliable source of raw mater ial supply; 

 • Strong safety policy and implementation;

 • Internationally accredited operations and laboratory (QA/QC): 

 • Premium Concrete LLC is the first local company certified by NRMCA of USA.

 • Strong HR  background with exper ienced consultants/key professionals;

 • Efficient operations support team (ERP, Procurement, Logistics, Real-time reporting); strong corporate and project managements:

 • Track record of successful completions of international projects  such as NUBIA (New airport) project,  Shangr i-La project,   

Salkhit Wind Farmproject etc.,



4

Гишүүнчлэл

Бид ACI /Америкийн Бетоны Институт/, БМҮХ /Барилгын Материал Үйлдвэрлэгчдийн 

холбоо/, МБХ /Монголын Бетоны Холбоо/ зэрэг дэлхийн болон өөрийн орны мэргэжлийн 

байгууллагуудад гишүүнээр элсэж  хамтран ажилладаг. Ингэснээр тэдний туршлага,   аргачлалыг 

судлан, сургалт семинаруудад хамрагдаж  олон улсын стандартад нийцсэн үйл ажиллагаа, 

үйлдвэрлэл явуулах нөхцөл бүрдүүлж  өгдөг. 

Америкийн Бетоны Институтын (ACI) гишүүн: ACI гишүүнчлэл нь дэлхий даяар хэрэгжиж  

буй томоохон төслүүд болон салбарын тэргүүн туршлага, шинжилгээ судалгааны мэдээлэл, 

төрөлжсөн сургалт, хамтын ажиллагааны өргөн боломжийг бидэнд олгодог. Мөн хөгжингүй 

орнуудын бетоны мэргэжилтнүүдтэй холбогдон туршлага судлах,    хамтран ажиллах бололцоотой 

юм.

Премиум Конкритчууд бид Монгол улсынхаа бетон үйлдвэрлэл ба бетоны эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны хөгжлийг холбох гүүр болох том зорилтыг урдаа тавин ажиллаж  байна. Иймд 

эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны аргаар гарган авсан олон улсын стандартын, чанартай 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгч нэг бүрийн хэрэгцээнд тусгайлан тохируулан үйлчилгээг нь 

хүргэх нь бидний зарчим билээ.

 We, Team Premium, have an ambition to become a br idge that connects concrete 

production and R&D. Our foremost aspirations are to deliver high quality concrete products devel-

oped by our dedicated research and development efforts, to comply with international standards, 

and to provide customized services to meet each customer’s special needs. 

We are member of ACI, which has long been regarded as an 

international technical expert in concrete. Membership in ACI goes 

well beyond access to the latest documents, per iodicals, and experts. 

We attend ACI conventions regularly. 

To improve the quality of products and technical mer it, in addition 

to our in house training programs, we often invite experts from ACI 

in associated fields to come teach our staff on a wide range of 

matters.
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Чанарын бодлого

Премиум Конкрит  ХХК-ийн чанарын бодлогын гол зорилго 

хэрэглэгчийг чанартай бүтээгдэхүүнээр, хурдан шуурхай, тасралт-

гүйгээр жигд ханган нийлүүлэхэд оршино. Бидний нийлүүлж  буй 

бетон зуурмаг нь захиалагчийн шаардлагад нийцсэн стандартын 

дагуу байх ёстой. Премиум Конкрит  ХХК нь энэ зорилгодоо 

хүрэхийн тулд дараах зүйлсийг мөрдлөг болгон ажилладаг.

 • Тухайн албан тушаал дээр тохирсон чадварлаг боловсон 

хүчнээр багаа бүрдүүлэхийг зорих

 • Бетон зуурмагийг бэлтгэн нийлүүлэхдээ соёлч боловсон 

мэргэжлийн өндөр түвшний үйлчилгээ үзүүлэх

 • Өөрсдийн үйдвэрлэлийн үйл ажиллагааг сайжруулахыг үргэлж  

эрмэлздэг байх

 • Тухайн ажилд шаардагдах хамгийн сайн тоног төхөөрөмжийг 

худалдан авч,  (түрээслэх) ашиглалтанд бэлэн байлгах

 • Манай ажилчид үйлдвэрлэлийн гол  “хөдөлгөгч хүч”  гэдгийг 

анхаарч үнэлэх

 • Бетон зөөвөрлөх машинуудыг цэвэр цэмцгэр байлгаж,  

ашиглалтанд бэлэн байлгах

 • Түүхий эд материалыг ханган нийлүүлэгчид нь бүтээгдэхүүн 

үйдвэрлэлийн чухал салшгүй хэсэг болохыг ухамсарлах

 • Ажилчдын чадвар чадамж  болон тэдгээрийг мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалтанд суулгаж  мэргэшүүлэхийн  ач холбогдлыг 

ойлгох

 • Хэрэглэгчдийнхээ санал хүсэлтийг харгалзаж  үздэг байх

 • Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх болон тээвэрлэхдээ жигд чанарыг 

хангах

 • Бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхдээ найдвартай хурдан шуурхай 

ажиллахыг зорих

 • Хөдөлмөр  хамгаалал  аюулгүй ажиллагааг  хангах  зэрэг болно.

Бид бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон үзүүлж  буй үйлчилгээгээ  

Олон улсын болон Монгол улсын  стандартын шаардлага, 

заавар журамд нийцүүлэхийн сацуу хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүний 

чанарын шаардлагад бүрэн дүүрэн нийцэж  байх эрхэм бодлогыг 

баримталдаг.

Quality policy

At Premium Concrete, providing quality products and services 

means deliver ing to the customer the quantity and quality of concrete 

desired within a mutually acceptable time frame. The concrete, upon 

delivery, must have been designed, proportioned, and mixed to meet 

the performance cr iter ia specified. 

In order to achieve the quality policy objectives,   Premium Concrete:

 • Hires the most qualified individuals available for the positions to 

be filled

 • Understands the importance of deliver ing our concrete in a pro-

fessional,  courteous manner

 • Str ives to continuously improve our operations

 • Purchases and maintains the best equipment available for the 

tasks required

 • Maintains Plant Certifications for each of our ready mixed con-

crete plants 

 • Appreciates our employees as the “dr iving force” of our business; 

 • Maintains clean and well-serviced delivery fleet 

 • Recognizes our suppliers as partners and a valuable, integral part 

of our business 

 • Understands the importance of personnel qualifications and certi-

fication and the benefits of providing career enhancement oppor-

tunities for our employees 

 • Is responsive to the needs of our customers

 • Manufactures and delivers consistent ready mixed concrete; 

 • Delivers concrete safely

 • Takes pr ide in our business. 

Premium Concrete has made a firm commitment to quality.  It is our 

policy to produce products and services that competitively meet our 

customer’s quality requirements and conform to the guidelines of 

the company’s QCM. Our laboratory is equipped with state-of-the 

art concrete laboratory to monitor the quality of raw mater ials and 

the performance of mix designs to assure that concrete meets and 

exceeds specifications. 

In-house testing – The constant in-house monitor ing of our concrete 

perfor  mance through a regimented concrete sampling program. 

Research and Development – At Premium Concrete,  we are always 

testing  and exper imenting in order to br ing you the latest in ad-

vanced concrete technologies that are suited to the local market’s 

raw mater ials,  environment  and application.
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Үйлдвэрлэл

Бид NRMCA-ийн сертификат бүхий Улаанбаатарт 3 үйлдвэр, 

Хөшигийн хөндийд байрлах олон улсын нисэх онгоцны буудлын 

төсөлд зориулсан 3 компакт үйлдвэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж  

байна. Нийт үйлдвэрлэлийн хүчин чадал өдөрт 6700м3 бетон 

зуурмаг. 

Premium Concrete is currently operating seven concrete batching 

plants with a daily total production capacity of 6,700 cubic meter 

ready mix concrete,   hence,   we can fully supply ready mixed concrete 

demands of the large scale real estate and industr ial projects. 

We have successfully completed ready mix concrete supply proj-

ects for several large scale industr ial and real estate projects, such 

as New Ulaanbaatar International Airport (NUBIA) project,   Shangr i-La 

Ulaanbaatar,   Salkhit Windfarm,   River Garden, etc.

A total of 4 mobile concrete mixing plants have been installed at 

NUBIA site to produce and supply high-quality ready mix concrete 

on site facilitating a timely implementation of the project.

Per iodic calibration of measur ing equipment (every month)

Essential to ensure product quality and specification by accurate 

measurement of ingredients

Important to ensure our clients in accuracy of measurement

Үндсэн ба явуулын үйлдвэрүүд 

Улаанбаатар хотын баруун хэсэгт /ТЭЦ4-ийн зүүн урд/ байрлах 

“ZOOMLION-CIFA” иж  бүрэн автомат үйлдвэр. Тус үйлдвэр нь 

С50 (М600) хүртэлх маркийн бетоныг цагт 120м3 үйлдвэрлэх хүчин 

чадалтай бөгөөд орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн 

тоноглогдсон юм. Тусгайлан засаж  бетон хучилт хийгдсэн түүхий 

эдийн агуулах талбай,   явган болон авто зам,   тэдгээрийн гэрэлтүүлэг 

машин техникийн угаалгын хэсэг зэрэг нь дэлхийн жишигт нийцсэн 

үйлдвэрийн бүрдэл хэсгүүд юм.

Барилга байгууламжийн томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийн 

үйл ажиллагааг тасалдуулалгүйгээр бетоноор хангах ерөнхий 

зорилготойгоор захиалагчийн талбайд байршуулан үйл ажиллагаа 

явуулдаг явуулын үйлдвэр,  мөн бетон тээвэрлэхэд үндсэн үйлдвэрээс 

хэт хол орших барилгын ажилд тус үйлдвэрийг  суурилуулах 

нь хамгийн оновчтой шийдэл юм. Бид цагт 70-120м3 бетон 

үйлдвэрлэх хүчин чадалтай явуулын үйлдвэрийг таны төслийн 

талбайд байршуулан хамтран ажиллах боломжтой. Мөн хүйтэн 

сэрүүний улиралд ажиллах боломжтой дулаалгатай,  туршлагатай 

мэргэжлийн багтай болохоор 3 сарын дундаас 11 сарыг дуустал 

үйлдвэрлэл явуулах бүрэн боломжтой.
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Судалгаа шинжилгээ болон 
сайжруулалт

Премиум Конкрит компани нь гадны ижил төстэй үйлдвэрлэгчид, 

бетон үйлдвэрлэлийн салбарын мэргэжилтэнгүүдтэй  хамтран 

шинийг эрэлхийлсэн судалгаа, шинжилгээ хийх, хөгжүүлэлтийн үйл 

ажиллагааг байнга дэмжиж  ажилладаг. 

Бид бүтээгдэхүүний эрдэм шинжилгээ, судалгаа,  технологийн 

шинэчлэлийн эрэл хайгуул,   ажилтнуудаа тогтмол сургах,  

байгууллага өөрөө суралцах талаар байнга идэвхитэй үйл 

ажиллагаа явуулж  ирсэн билээ. Америкийн Бетоны Институтийн 

гишүүн болж  салбарын шинэ мэдээ мэдээллийг байнга авч, хурал 

семинарт ажилтнуудаа оролцуулж  ирсэн. Мөн гадаадын өндөр 

мэргэшсэн зөвлөхүүдийг урьж  авчран ажилтнууддаа зөвлөгөө 

өгөх,    сургалтыг тогтмол явуулж  ирсэн билээ. Монголд жил бүр 

зохион байгуулагддаг олон улсын бетоны бага хурлыг сүүлийн 4 

жил ивээн тэтгэж  үйл ажиллагааг нь дэмжиж,  оролцож,  гадаад 

дотоодын олон эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдтэй санал солилцож  

тэдгээр мэргэжилтнүүдтэй гэрээ хийн хамтран ажиллаж  ирсэн. 

Ажилтнуудынхаа мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилогоор 

Америк,  ХБНГУ,  Солонгос,  Хятад зэрэг улсуудад явуулан бетоны 

үйлдвэр, лаборатори,  дайрга хайрга, элсний үйлдвэрүүдтэй 

танилцуулан,  сургалт авах ажлыг тогтмол хэрэгжүүлж   байна. 

Research and Development

We aim to provide our clients the latest in advanced concrete technologies that are suited to the local market’s raw mater ials, environment, 

and application.We are conducting a number of researches to develop a different types concrete mix that are more suitable in climate conditions 

of Mongolia. We are actively engaging research area for finding efficient,  environment fr iendly new technical solutions. We regularly train our 

employees and engineers and develop together with our employees. Since we have joined Amer ican Concrete Institutions (ACI),  we consistently 

access the latest information of construction industry and exchanges the international best practices with member institutions. 

For improving skills and enhancing our employees’ knowledge,  we occasionally invites professional experts and international consultants to 

conduct trainings in Mongolia. Last 4 years,   our company sponsored International Concrete Conference which is held annually in UB and have 

built a strong connection with the international concrete institutions and experts. 

Our staff have successfully completed trainings in USA,  Germany,  South Korea and China and enhanced their core skills and exper ience. 

We believe that our consistent strategy on introducing cost efficient and environment fr iendly new technologies and solutions to our production 

practices and as well as Mongolian market would contr ibute greatly to our country development.

Premium Concrete places great emphasis on quality by expanding the parameters of its concrete quality management model from quality control 

to quality assurance.  Premium Concrete is leading the way to higher quality practices with the implementation of a Quality Management System 

based on the guidelines and pr inciples of ACI 121.

We work closely with professors of the Tohoku University of Japan and Mongolian University of Science and Technology at Darkhan and at 

Ulaanbaatar in research on fly ash utilization and other facets of concrete practice,  including air entrainment.



8

Хангамжийн бодлого

Премиум Конкрит ХХК нийлүүлж  буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нийлүүлэлттэй холбоотой учирч 

болох эрсдлийг урьдаас үнэлж, үйлдвэрлэлийн бэлэн байдлыг өндөр түвшинд байлгаж  эрсдэл үүссэн 

нөхцөлд хугацаа алдалгүй шийдвэрлэж,  гарч болох эрсдэлд өндөр ач холбогдол өгч ажилладаг. Мөн 

үйлдвэрлэл явуулах эрүүл мэнд,  аюулгүй ажиллагаанд онцгой анхаарч ажиллах ба бараа материал 

нийлүүлэхтэй холбоотой байгаль орчинд учирч болох аюул осол зэргийг өөрсдийн өмнө нь хэрэгжүүлж  

байсан төслийн туршлагууд дээр үндэслэн онцгой анхаарал тавин ажилладаг.

Бүтээгдэхүүн  үйлчилгээ тасралтгүй,  чанартай нийлүүлэгдэх нь алба хоорондын ажлын уялдаа холбоо, 

ажлын төлөвлөлтөөс шууд шалтгаалдаг билээ. 

Мөн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн сонголт,  тээвэрлэлт,  угсралт,  түүний байнгын ажилд бэлэн байх 

нь нийлүүлэлтийн тасралтгүй,  найдвартай ажиллагаанд чухал байдаг. Энэ нөхцлийг хангаж  ажиллахын 

тулд тогтмол хяналт,  сэлбэгийн бэлэн байдал,  сервис үйлчилгээний мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 

ажиллах явдал юм.

Ажиллах хүчний мэргэжил,    ур чадвар,   ХАБЭА,  БО-ны дүрэм журам ягштал мөрдөж  ажиллах 

хариуцлага, төслүүдэд ажилласан туршлага, байнгын нөөц нь нийлүүлэлтийн тасралтгүй байдал, 

бүтээгдэхүүний чанарын өндөр түвшин,  аюулгүй хангамжид чухал нөлөөтэй юм. Иймээс байнгын сургалт,  

мэргэжил дээшлүүлэлт,  хариуцлага хяналтын тогтолцоог тогтмол мөрдөх,   байнгын ажиллах хүчний 

нөөцтэй байх бодлогыг баримтлан ажилладаг.

Procurement policy

Our component mater ials come from a number of different suppliers. We consider our suppliers to be a 

cr itical part of our business and we work closely with each supplier to enhance the quality of our products. 

We educate our suppliers on the relationship between the consistency and quality of their products (inputs) 

and the consistency and quality of our products (outputs).  

At Premium Concrete our suppliers are our partners in producing quality ready mixed concrete. We 

str ive to be as specific as possible with our suppliers in identifying our quality related requirements and ex-

pectations. For each of these mater ials we specify the testing, documentation and reporting that we require 

of the supplier. We have established and defined our office procedures to monitor regular receipt, review, 

and distr ibution of our supplier provided quality reports and mater ial certifications. We review each report 

or certification for changes from previous reports.

Safe,   efficient and innovative suppliers are strategically important to Premium Concrete.

We value suppliers who match our commitment to a sustainable supply chain with a focus on safety,   eco-

nomic prosper ity,   social well-being,   environmental stewardship and strong governance.

Дайрга болон хиймэл элс бэлтгэх карьер

Премиум Конкрит компанийн охин компани болох “Андсөүрвэй” ХХК 2013 онд  УБ хотоос зүүн зүгт 

60км–т УБ - Чойр чиглэлийн замд Солонгос улсын SAMYUONG фирмийн 200тн/цаг хүчин чадалтай 

уулын чулууг бутлан ангилах үйлдвэрийг суурилуулан ашиглалтанд оруулж  Монгол Улсын болон олон 

улсын стандартуудад нийцсэн дайргыг үйлдвэрлэж  зах зээлд нийлүүлж  байна. 

Бүтээгдэхүүнээ нийлүүлсэн томоохон төслүүд: 

Салхийн Салхин цахилгаан станцын суурийн бетоны ажил,  Шангри-Ла зочид буудлын барилгын бетоны 

ажил,  ASEM village хотхоны барилгын бетоны ажил, Улаанбаатарын шинэ нисэх буудлын онгоц нисч 

буух зурвасын болон барилгын бетоны ажил г.м

“Андсөүрвэй” ХХК:

 • MNS 2803 : 2004 стандартын шаардлага хангасан барилгын хүнд бетонд шаардлагатай бүх 

төрлийн дайрга

 • ASTM C33/C33M–08 стандартын шаардлага хангасан хурдны болон хүнд даацын автозамын 

цементээр бэхжүүлсэн суурь,   хучилтын бетон,   асфальт бетонд шаардлагатай бүх төрлийн дайрга

 • ASTM D8–11 стандартын шаардлага хангасан авто замын барилгын ажилд шаардлагатай бүх 

төрлийн дайргыг хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэж  зах зээлд нийлүүлж  байна. 

Өнөөдөр Монгол Улсад гол мөрний эрэг дагуу бутлан ангилах үйлдвэрүүдийг олноор барьж  

бетон зуурмагийн үйлдвэрүүдэд голын элсийг их хэмжээгээр олборлон нийлүүлж  байгаа нь голын усыг 

бохирдуулах, улмаар татрааж  багасгах, голын эрэг дагуух хөрсний бохирдлыг бий болгох, загас, ан 

амьтан устаж  үгүй болох зэргээр байгаль экологийн сүйрэлд хүрэх аюул нүүрлээд байгаа билээ. Иймээс 

бид уулын чулуу бутлан ангилах өөрийн үйлдвэр дээр голын элсний хэрэглээг багасгах, цаашлаад 

бүр голын элсийг бетон зуурмагийн үйлдвэрт ашигладаггүй болгох зорилгоор “Хиймэл элс” төслийг 

эхлүүлсэн.  

Энд конусан бутлуураар ороод гарсан дайргыг VSI бутлуурт дахин буталж  нарийн ширхэглэлийн 

эзлэх хувийг нэмэгдүүлээд уг бүтээгдэхүүнээ элс угаах төхөөрөмжөөр оруулан 0–5мм фракцын угаасан 

хиймэл элс гарган аваад байна. “Хиймэл элс” төслийн судалгаа шинжилгээний ажил 3 жил үргэлжилж  

байгаа бөгөөд 2016 онд багтаан “Хиймэл элс”-ээ зах зээлд нийлүүлж  эхлэхээр шамдан ажиллаж  

байна. 

Мөн цэвэр усны хэрэглээг багасгах зорилгоор бохир усыг тунгаан цэвэршүүлж  дахин ашиглах 

системийг суурилуулсан. Тус бүр 200тн багтаамжтай,  доргиурт шүүлтүүр бүхий 2 тунгаагуурт бохир 

усыг тунгаан цэвэрлээд дахин ашигласнаар цэвэр усны хэрэгцээг даруй 80% - 90% багасгаж  байгаа 

нь байгаль орчинд нөлөөлөх муу үр дагаваруудыг багасгаад  зогсохгүй эдийн засгийн хувьд тодорхой 

хэмнэлт бий болгох ач холбогдолтой юм.
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Нэмэлт бодис

Бид бетон зуурмагийн бэхжих хугацааг хурдасгах,   өвлийн цагт хөлдөхөөс хамгаалах,  шаардлагатай 

бол шингэрүүлэх үйлчилгээтэй нэмэлт бодисууд ашиглаж  байна. Энэ нэмэлт бодисуудаа ISO9001 

стандартын шаардплага хангасан компаниудаас авдаг.

Admixtures 

Admixtures are natural or manufactured chemicals which are added to the concrete before or dur ing 

mixing. Our often used admixtures are air-entraining agents ,  water reducers ,  water-reducing retarders 

and accelerators.

Stone crushing plant

The quality of coarse aggregate used in our concrete is assured through processing by our own stone 

quarry. Our stone crushing plant by Samyoung ,one of the leading crushing plant manufacturers in the world,  

has 200tn/hour capacity.

Manufactured sand

Manufactured sand is becoming widely used around the world. As environmental,transportation and 

other constraints make the availability and use of natural sands less attractive for the concrete producer,  a 

substitute or replacement product for the concrete industry needs to be found. That is why we are producing 

manufactured sand for our concrete production first time in the country.
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Тээвэрлэлт, техник хэрэгсэл

АНУ-ын NRMCA-ийн сертификаттай миксер машинуудаар захиалгат 

бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэн нийлүүлдэг. Мөн шаардлагатай тохиолдолд 

гэрээт харилцагчдын миксер машинуудыг тээврийн үйлчилгээндээ 

ашигладаг. 

Бүх миксер машинд GPS, RFID системүүд суурилагдсан нь 

захиалагчийг захиалсан бүтээгдэхүүнээ хэдийд ямар хэмжээтэйгээр хэрхэн 

нийлүүлэгдэхийг хянах боломжийг бүрдүүлдэг. Бид тээврийн асуудлыг 

бүрэн шийдэж  чадсанаар хэрэглэгчиддээ тээвэрлэлтээс шалтгаалсан түр 

зогсолт,  саатал гаргахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэн өгдөг. 

Transportation

Premium Concrete employs state-of-the-art batch, central dispatch, and GPS  technologies to ensure that our fleet of over 30 mixer trucks 

delivers the correct high performing concrete to your jobsite, when you need it. All of our mixer trucks are certified by NRMCA. 

Бетон цутгалт

Цагт 180м3 бетон зуурмагийг 52м хүртэлх зайд шахах хүчин чадалтай Mercedes benz-Zoomlion помп машинаар үйлчилнэ. 

Шаардлагатай тохиолдолд суурин помп болон гэрээт харилцагчдын помп машиныг барилгын талбайд байршуулан цутгалт,    дүүргэлтийн 

ажлыг хийж  гүйцэтгэдэг.

Concrete pumping service

The Company serves its customers with Mercedes Benz-Zoomlion 52m concrete pump truck which have a capacity to do pumping 

180m3 concrete per hour.
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Аюулгүй ажиллагаа,  Эрүүл мэнд,  Байгаль орчин

Манай компани нь SAFETY FIRST,  SUCCESS  SECOND гэсэн уриан дор Эрүүл мэнд,   аюулгүй 

ажиллагааг нэн тэргүүнд тавьж  үйлдвэрлэлийн ослыг тэглэх,  байгаль орчинд хор хөнөөлгүй,  ээлтэй үйл 

ажиллагаа, үйлдвэрлэл, эрүүл аюулгүй ажлын байр бий болгоход онцгой анхаарч ажилладаг бөгөөд 

компанийн ХАБЭА,  БО-ны албаны зохион байгуулалттайгаар Гүйцэтгэх захирлын шууд удирдлага дор 

бүхий л төслүүд дээр ажиллаж  байна. 

Манай компани ХАБЭА,  БО-ын чиглэлээр байнгын тасралгүй сайжруулах үйл ажиллагаа явуулах 

замаар дэлхийн жишигт хүрсэн, салбарын шилдэг шийдэл бүхий ЭМААБО - ын тогтолцоотой компани 

болж  ослоос хамаарсан сул зогсолт,  ажлын бүтээмжийн бууралтыг мөн адил боломжит доод түвшинд 

хүргэх зорилготой ажилладаг. 

Мөн бид MNS  OHSAS  18001-2012 эрүүл мэнд,  аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо,  ISO 

14001-2004 байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, ISO 9001-2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо 

зэрэг стандартуудыг ойрын ирээдүйд бүрэн нэвтрүүлж  батламж  авах зорилт тавин,  бэлтгэл ажлыг 

төлөвлөгөөний дагуу эхлүүлж  байна

Safety is a core value

We are committed to an incident-free workplace,  every day,  everywhere. We continue to minimize the 

impact of our activities on the environment.

We share and embrace the following core values:

 • Safety 

 • Integr ity 

 • Innovation 

 • Performance 

 • Collaboration

HSE policy statement

Premium Concrete is committed to an incident-free workplace, every day, everywhere. Our performance 

depends on our ability to continually improve the quality of the services we provide to our clients, while 

protecting people and minimizing the impact on the environment. 

Premium Concrete requires an active commitment to HSE from all our people and our contractors in 

all work activities. Plant managers are responsible and accountable for ensur ing compliance with all HSE 

policies and procedures and this Company HSE Policy. We will always communicate openly on HSE issues 

with our stakeholders and share with them our exper ience and knowledge of successful HSE initiatives. 

HSE Common pr inciples 

The following pr inciples provide a common foundation across the Company on which our HSE policies 

are built:

 • We work according to applicable laws, codes and regulations 

 • We comply with approved procedures, rules and instructions 

 • We provide our people with all necessary information, instruction and supervision 

 • Our people are trained and competent for the tasks they are expected to complete 

 • We provide Standard Operating Procedure (SOP) facilitated by efficient planning, robust r isk assessment 

and effective management of change.
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ТӨСЛҮҮД / PROJECTS

Улаанбаатар хотод нийт 300 гаруй харилцагчийн барилгын төслүүдэд бетон 

нийлүүлсэн байна. Үүний томоохон төслүүдээс дурдвал:

Premium concrete LLC supplied ready mixed concrete for more than 

300 construction projects in Ulaanbaatar city.   

Apartment KH - Project

Энх тайваны гүүрний зүүн урд талд баригдсан 

24 давхар оффисын барилга. Уг барилгын 

суурийн ажил дээр манай компани М400,  М450,  

М550,  М600 маркуудын,  ус тусгаарлагч нэмэлттэй 

бетон үйлдвэрлэж  нийлүүлсэн.

Apartment KH project encompasses 24-storey 

office building left side of Peace br idge. Premium 

concrete LLC supplied M400,  M450,  M550 and 

M600 grade,  water proof ready mixed concrete 

for this project.  

River Garden - 2,  Time Square - 
Project

Номин Констракшн компанийн хэрэгжүүлж  

байгаа River Garden - 2,  Time Square төслүүд 

дээр гэрээ байгуулан бетон нийлүүлж  байна.

River Garden is located near Tuul r iver can 

boast for its premium location in Ulaanbaatar city. It 

consists of over 360 town houses, a number of multi 

store (up to 15 floors) apartment buildings cover ing 

a large area of 7.5 hectares.

Premium Concrete has supplied over 10,000 

cubic meters of high strength, water-proof concrete 

so far.

Time Square project encompasses nine 11-16 

storey 350-unit apartment buildings,  two 33-storey 

commercial building and one 25-storey commer-

cial building. Premium concrete LLC has been sup-

plying concrete for those projects.

Buddha Vista,  Bella Vista - Project

М-Си-Эс Проперти ХХК-ийн хэрэгжүүлсэн,  

Бурхантай хөшөөний баруун талд байрлах Bud-

dha Vista,  Зайсан толгойн чанх хойно байрлах 

Bella Vista хотхоны төслүүд дээр гэрээ байгуулан 

бетон зуурмаг нийлүүлсэн. 

Premium concrete LLC supplied ready mixed 

concrete for Bella Vista & Buddha Vista projects, 

which was implemented by MCS  Property LLC.

Asem Villa - Project

М-Си-Эс Проперти ХХК-ийн хэрэгжүүлж  

байгаа,  Хүрхрээгийн аманд байрлах,  53 хувийн 

орон сууцнаас бүрдэх Asem Villa төсөлд гэрээ 

байгуулан бетон зуурмаг нийлүүлсэн.  

Premium concrete LLC supplied ready mixed 

concrete for Asem Villa projects,  which was imple-

mented by MCS  Property LLC.
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Salhit Wind Farm - Project

Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт баригдсан 

Салхин сэнсний төслийн ажилд бетон зуурмаг 

нийлүүлэхээр цагт 60м3 бетон үйлдвэрлэх хүчин 

чадалтай явуулын үйлдвэрийг ашиглалтанд 

оруулан Австрали инженерүүдтэй хамтран 

ажилласан. Нийт 31 сууринд 12000 м3, 6% 

агаарын агууламжтай С40 бетон нийлүүлсэн.

Premium Concrete supplied a total of 12,000 

cubic meters of ready mixed concrete for this 

large-scale industr ial project located outside of 

Ulaanbaatar city. We operated a mobile concrete 

batching plant with a production capacity of 60 

cubic meters of concrete per day at the site. Addi-

tionally we transported concrete mix from our main 

batching plant located in Ulaanbaatar.

Due to the special requirements of the project, 

we produced high strength, low slump, air-entrained 

concrete mixes. 

Shangr i-La Hotel - Project

2012 оны 10 сард Шангри-Ла 5 одтой зочид 

буудлын барилгын бетоны тендерт манай компани 

шалгарч ,  Солонгосын Samsung C&T компанийн 

инженерүүдтэй хамтран ажиллав. 2012-2014 

онд нийт 62,000м3 C20-C45 маркийн энгийн 

болон тусгай зориулалтын усны хамгаалалттай 

(expansion additive) бетоныг энэ төслийн ажилд 

нийлүүлсэн.

Shangr i-La Ulaanbaatar,  a mixed-use complex,  

consists of a 280 room,  21-storey 5-star hotel in 

the city center of Ulaanbaatar,  office and service 

apartments with high class shopping mall,  restau-

rants and entertainment center.

Premium Concrete became the first concrete pro-

ducer to supply and pump a total of 10,000 cubic 

meters of ready concrete mix in extremely harsh 

winter season of Mongolia. Premium Concrete sup-

plied 62,000 cubic meters of flow concrete in total.

NUBIA - Project
Хөшигийн хөндийд баригдаж  буй Олон улсын 

шинэ нисэх онгоцны буудалд 240,000 орчим м3 

бетоныг 2.5 жил үйлдвэрлэж  нийлүүлэх өндөр 

шаардлага бүхий тендерт ялснаар Итали улсад 

үйлдвэрлэсэн IMER  брэндийн 3м3 тогоотой,  тус 

бүр нь цагт 120м3 бетон зуурмаг үйлдвэрлэх хүчин 

чадал бүхий 3 үйлдвэрийг 2013 онд ашиглалтанд 

оруулсан.  

The New Ulaanbaatar International Airport at 

Khushig Valley is one of the largest (construction 

activities in an over 1,200 hectare area) on-going 

projects in Mongolia. Premium Concrete LLC con-

structed three compact concrete batching plants at 

the site,  each of them has a production capacity of 

producing 120 cubic meter ready mixed concrete 

mix per hour as well as a mobile plant with produc-

tion capacity of 70 cubic meters per hour.

Concrete production has been operating 24 

hours a day to meet excessive ready mix concrete 

demand of the project. In total, 250,000 cubic me-

ters of concrete is planned to be supplied.
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Бетон арчлахад зөвлөгөө өгөх

Бетонд бэхжилтийн явцад хийгдэх арчилгаа маш чухал байдаг. Шаардлагатай тохиолдолд манай инженер, техникийн ажилтнууд өөрийн хэрэглэгч, барилга угсралтын компаниудад бетон бэхжилтийн явцад 

арчилгааг хэрхэн хийх талаарх зөвлөгөөг мэргэжлийн өндөр түвшинд,  үнэ төлбөргүй өгч хамтран ажилладаг.

ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ

Сүхбаатарын Мөнхбаатар 

Барилгын коллежийг Барилгын материал үйлдвэрлэлийн 

технологич инженер мэргэжлээр төгссөн. Мэргэжлээрээ 2006 

оноос хойш тасралтгүй ажиллаж  буй мэргэшсэн боловсон хүчин 

юм. 2014 онд лабораторийн үйл ажиллагаа,  чанарын хяналтын 

талаар Солонгос улсад мэргэжил дээшлүүлсэн. Солонгос улсад 

Samsung C&T болон KCIT компаний мэргэжил дээшлүүлэх 

сургалтуудад хамрагдсан.

ЧАНАР,   ДОТООД ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

Цогбадрахын Баяржаргал /Магистр/ 

МУТИC-ийн Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологич 

инженер мэргэжилтэй,   МУ-ын мэргэшсэн инженер. ХБНГУ-д бетон 

зуурмагийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн 

бөгөөд АНУ-д зохион байгуулагддаг ОУ-ын бетоны сургалт 

семинаруудад тус компанийг төлөөлөн оролцдог.

ЕРӨНХИЙ ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР

Сумъяагийн Очирбат  

ШУТИС-ийг Барилгын бүтээц эдлэлийн технологич инженер 

мэргэжлээр төгссөн бөгөөд 2010 оноос эхлэн тус компаний УБ 

хот дахь хэрэгжиж  буй төслүүдэд нийлүүлж  буй бетон зуурмагийн 

технологийг хариуцан ажиллаж  байна. 2011 онд Герман улсад 

мэргэжил дээшлүүлсэн ба өндөр маркийн бетон зуурмагийн 

чиглэлээр туршилт судалгаа хийн ажиллаж  байна.

ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХ

Динил Пушпалал 

Япон улсын Токоху их сургуулийн профессор багш бөгөөд манай 

лабораторитай хамтран үнстэй болон тусгай зориулалтын бетон,  

өндөр маркийн бетоны туршилт судалгааны ажилд хамтран 

ажиллаж  байна.



15

Гадаад хамтын ажиллагаа

Бид гадны үйлдвэрлэгчидтэй хамтран ажиллаж  тэдний 

туршлага, ур чадварыг Монголдоо нэвтрүүлэхээр зорилго тавин 

ажиллаж  байна. Энэхүү ажил олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

мэргэжилтэн Кристоп Харинг манай үйлдвэрт ирж  хамтарсан 

туршилт, сургалт явуулснаар эхэлсэн. Мөн манай компанийн 

инженер, техникийн ажилтнууд 2011 онд Герман улсын Trapobet, 

BASF зэрэг компаниудын үйл ажиллагаатай танилцан, хамтарсан 

туршилт явуулсан. 2013 оны 1-р сард 10 инженер техникийн 

ажилчдаа Хятадын Бээжин хотын ойролцоох өвлийн улиралд 

ажилладаг 2 бетон зуурмагийн үйлдвэртэй танилцуулж,   2015 

оны 2-р сард 5 инженерээ Солонгосын Сөүл хотод Самсунг С&Т 

компанийн сургалт, бетон зуурмагийн үйлдвэр,  чулууны корьертэй 

танилцах аялалд хамруулж  туршлага судлуулсан. 2013 оноос 

Японы Тохоку Их сургуулийн профессор ноён Динилтэй 4-р 

цахилгаан станцын цахилгаан соронзон шүүлтүүрээр шүүгдсэн 

дэгдэмтгий хаягдал үнсийг бетонд хэрэглэх арга технологи дээр 

туршилт судалгааны ажил эхлүүлэн амжилттай хэрэгжүүлж  байна. 

2016 оны 2 сард манай компанийн төлөөлөл Япон улсад очиж  

Тохоку их сургуулийн бетон,  химийн лаборатори,  Maeta Concrete 

компаний үйлдвэрээр зочилж  тэдний туршлага,  Ноширо цахилгаан 

станцад очиж  хэрхэн үнсээ ялган авч хэрэглэгчиддээ нийлүүлж  

байгаа,   Иватэ мужид байрлах Maeta Concrete компанийн уулын 

чулуу бутлах үйлдвэртэй танилцаж  хэрхэн хиймэл элс үйлдвэрлэж  

байгаа зэрэг туршлагуудаас судалсан. 

Fly ash

Coal is the only fossil fuel available in abundance in Mongolia. 

Consequently,  it is used widely as a thermal energy source and also 

as fuel for thermal power plants producing electr icity. Besides, more 

than 93% electr icity production of Mongolia is generated by coal 

based thermal power plants. It is expected that the quantity of coal 

ash will continue to expand with the increasing power demand. By 

the year 2025 coal consumption is expected to increase to 19 million 

ton per annum. It means total ash generation in Mongolia by the 

year 2025 will more than 6.3 million ton. 

But in Mongolia,  at present,  the major portion of fly ash goes for 

disposal in ash ponds and landfills. If coal ashes could not be utilized 

comprehensively or handled immediately,  the ashes will fly into the 

air, br inging great damage to life and environment. Therefore, our 

company has begun exper iment with Prof. PhD Dinil Pushpalal from 

Tohoku University of Japan to use Mongolian fly ash to produce con-

crete,  since 2012.  We have investigated and reported on the var-

ious properties of fly ash incorporated concrete as one of the mea-

sures for effective utilization of this untapped resource. However,  the 

effective use of fly ash as a mineral admixture of concrete has been 

disinclined because there is a concern that the quality of concrete 

with fly ash is largely fluctuated depending on the quality of fly ash. 

Our research has been still going successfully in 4th year and the 

company spent more than 100,000,000 tugrugs so far on this project. 

The following research papers were published and presented in 

international concrete conferences in Mongolia:

 • XII International Concrete Conference and Seminar 2013 

"Possibility to use Mongolian fly ashes to produce more durable and 

green (eco) concrete”

 • XIII International Concrete Conference and Seminar 2014

“Mix proportioning with Mongolian fly ash” 

 • XIV International Concrete Conference and Seminar 2015 

“Prediction model for compressive strength of fly ash concrete”

Unit CO2 emission for one ton of cement is 865 kg and plain 

concrete emits 336 kg/m3 of CO2 due to cement use. 40% fly ash 

replacement is the ideal dosage,  which gives the highest strength, 

while dramatically reducing the CO2 emission. Such concrete emits 

only 197 kg/m3 of CO2 due to cement use that is more than 40% 

reduction with compare to plain concrete.   



Оффис хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот,  Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, 

Энхтайваны өргөн чөлөө 35,  Макс Молл /Рамада зочид буудал/ 

501 тоот

Утас: (976)-7014-3311 Факс: (976)-7012-2292

Үндсэн үйлдвэрийн хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот,  Баянгол дүүрэг,  20-р хороо Эрчим 

хүчний гудамж,  Премиум Конкрит үйлдвэрийн байр

Холбоо барих:

77773311

Office address:

Max Mall /Ramada hotel/ Room #501 Peace avenue 35  

Bayangol distr ict , 16th khoroo,  Ulaanbaatar,  Mongolia  

Tel: (976)-7014-3311 Fax: (976)-7012-2292

Main plant address:

Premium Concrete Batching Plant Bayangol distr ict ,  20th khoroo  

Erchim Khuch Street ,  Ulaanbaatar,  Mongolia

www.premiumconcrete.mn

Бетоны захиалагч нар өөрсдийн захиалсан бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлийн явц,  чанарыг хянахыг хүсвэл манай оффисын 

байранд ирж  үйлдвэрлэлийн явц,  лабораторийн шинжилгээ зэргийг онлайн холболттой дэлгэцээр шууд харах боломжтой 

юм. Манай оффис хотын төвд байрладаг учир захиалагчдын цагийг хэмнэх давуу талтай. Мөн эрхэм хэрэглэгч таныг манай 

үйлдвэр болон лабораториор зочлон,  танд хүргэх бетоны чанарын төлөө манай хамт олон хэрхэн хичээнгүйлэн ажиллаж  

байгаатай танилцахыг урьж  байна.

We encourage you to call our sales representatives to take a plant and laboratory tour and meet the people who work hard 

as a team to ensure you have a quality concrete exper ience from load to load.


