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Termogrund – isolerad platta på marken 

Användning:
Som platta på mark. Passar för alla typer av byggnader 

som vill ha en sund inomhusmiljö och ett friskt hus. Ter-

mogrunden är en grund av lättklinkerbetong som håller 

fukten borta.

Komplettering:
Termogrunden kan komplettars med ett integrerat värme-

paket som värmer luften i grunden. Alternativt kan traditio-

nella värmeslingor gjutas in ovanpå bjälklaget.
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LK Krypgrund – en snabbmonterad grund 

Användning:
För modulbyggnader, villor och fritidshus som levereras 

med färdigt bjälklag där man är i behov av en krypgrund.

Komplettering:
Grunden kan kompletteras med LK Bjälklag för en bra 

grund att bygga vidare på. Krypgrunden kan även kom-

pletteras med ventiler och inspektionsluckor.
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Användning:
För källare- och suterrängvåningar. Värmekällaren byggs 

upp av tre delar: Termogrund, LK Suterrängvägg och LK 

Bjälklag. Montaget av en komplett Värmekällare tar 

endast en vecka.

LK Suterrängvägg är en välisolerad med en vattentät be-

tong på utsidan och en insida av lättklinkerbetong, fär-

dig för spackling och målning. Bjälklag är av typen Bas 

eller Kontur.

Komplettering:
För källarväggar under mark kompletteras utsidan med 

dränerande cellplastisolering. 

Värmekällaren – ett sunt byggande
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En bra grund 
förhindrar att huset 

blir angripet av 
fukt och mögel. 
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Att bygga med våra grunder
En av grundens viktigaste uppgifter är att förhindra att huset blir angripet av fukt och mögel. Att 
åtgärda en fuktskadad grund är mycket dyrt och svårt, om det överhuvudtaget är möjligt. Därför är 
grunden den viktigaste delen på ett hus. 

RÄTT TID OCH RÄTT PLATS
Vi levererar ”just in time” för att du ska få en effektiv arbetsgång. Kompletteringar och installationer kan påbörjas 
i rätt tid, utan väntetider. Du får ett smidigt arbetsflöde som skapar harmoni och effektivitet i projektet. Du kan 
planera ditt arbete efter tidsplanen.

När du väljer att bygga i betong får du ett material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, 
brandsäkert och hälsosamt. Som en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement kan vi erbjuda 
ett brett koncept av grunder att bygga vidare på.

VI ERBJUDER
•  Prefabricerade element som ger mycket kort byggtid och är oberoende av väder.

•  Kompletta grunder och värmekällare.

•  Värmelagrande och välisolerade suterräng- och källarväggar.

•  Oorganiska material för allergivänliga och fuktsäkra miljöer.

•  Långa underhållsintervall.

• Håltagning för ventiler och inspektionsluckor.

•  Suterräng- och källarväggar färdiga för invändig målningsbehandling.

•  Leverans med färdiga dörr- och fönsterhål suterräng- och källarvåningar.

•  Fönstermontering i väggarna redan på vår fabrik.

•  Våningshöga väggelement med längd upp till 6 m.

Varför prefabricerat?

Snabb montering

Korta byggtider

Effektiv arbetsgång

Mindre behov av personal

Bättre totalekonomi

Enkel efterbehandling

Renare arbetsmiljö 

Hög kvalitet

Varför lättklinkerbetong?

Rent naturmaterial

Inga mögel- & fuktskador

Låg vikt

Bra värmeisolering

Bra ljudisolering

Brandsäkert

Miljövänligt

Behagligt inomhusklimat


