Vi leverer fundament-løsninger baseret på
bæredygtige skruefundamenter. Skruefundamenter har samme bæreevne og er lige så
holdbare som betonfundamenter. Til gengæld
er de bæredygtige.

Testskruning:
Hvilken dybde kræver dit projekt?
Få en testskruning for 5.250,- inkl. moms.
Vi måler drejemoment ved at skrue 2 skruer i jorden
(afhængig af projektstørrelse). Når vi kender drejemomentet,
ved vi hvilken dybde vi skal ned i for at sikre, at skruerne har
tilstrækkelig bæreevne.
Der tages forbehold for, at jorden kan variere fra punkt til punkt.
Kontakt os på telefon: 3171 7045

Vores stålskruer er lavet af 75% genbrugsstål
og der anvendes ikke beton ved funderingen.
Derudover er vores funderingsmetode er ekstremt skånsom. Alt udstyr og materialer leveres
i en varevogn med anhænger og stålskruerne
skrues direkte ned i jorden uden omfattende
gravearbejde. Træer og buske står stadig i
haven, og der er ingen CO2-udledende lastbiler,
der skal køre jord væk og beton ind.
Når du bygger med skruefundament, reduceres
CO2-udledningen med 90% i forhold til et
traditionelt fundament. Det giver en reduktion
på 5 tons CO2, når du bygger et sommerhus på
80 m2 på skruefundament. Det svarer til seks
flyveture tur-retur til Los Angeles.

Telefon: 3171 7045
Mail: frem@fremtidensfundament.dk
Web: www.fremtidensfundament.dk
Find os også på Facebook, LinkedIn

Certificeret forhandler af:

Klimavenlige
skruefundamenter

Klimavenlige
skruefundamenter

Selvbyg

Mindre entrepriser

• Undersøg jordforholdene for at afgøre hvilken længde 		
skruer, der er behov for til dit projekt
• Beregn det antal skruer, du skal bruge ud fra træets
dimension (og hvilket spænd din konstruktion må have)
• U-skruens gaffel fås i 3 str, så den kan tilpasses den
trædimension, du skal bygge med

• Undersøg jordforholdene for at afgøre hvilken længde skruer,
der er behov for til dit projekt
• Beregn det antal skruer, du skal bruge ud fra træets dimension
(og hvilket spænd din konstruktion må have)
• Vores professionelle håndværkerserie, fås i flere dimensioner.
For at finde frem til, hvilken skruetype der skal bruges, skal der
regnes på lasterne.

Lej udstyr hos Fremtidens Fundament

Lej udstyr hos Fremtidens Fundament

Manuelt håndsæt kan lejes i 2 dage for 675,- inkl. moms.

Elektrisk håndmaskine kan lejes i 2 dage for 1.999,- inkl. moms.

U-skruen til terrasser,
cykelskure og åbne
carporte. Vores standard
terrasseskrue er KSF
U65x865-91.

Vores professionelle
håndværker-serie
til mindre byggerier,
herunder anneks eller
haveskure.

Professionelt
byggeri
Vi kan stå for at etablere dit nye fundament.
Skal du fundere et sommerhus eller helårsbolig,
så er vores professionelle V serie løsningen.
Og vi kan med denne serie fundere i en dybde
op til 15 meter.

V-skruen findes i flere dimensioner
og er dokumenteret til at optage
laster fra 4,5-30 ton afhængig af
serie.

