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En løsning med mange fordele
Nemt Fundament er et forsikringsgodkendt  
fundament, der er nemt og hurtigt at installere, 
har en lang holdbarhed, og som kan både flyttes 
og genbruges.

Skruefundamentet er lige så stærkt og sikkert 
som et betonfundament. Til gengæld etableres 
skruefundamentet helt uden opgravning, hvilket 
betyder, at du kan arbejde uden at ødelægge  
eksisterende beplantning, belægning osv. Det 
betyder også, at fundamentet kan etableres  
igennem eksisterende belægninger som fx fliser 
og/eller asfalt.

Fundamentet er ideelt til carporte, garager, ter-
rasser, skure, hegn, skilte, legehuse, legepladser, 
drivhuse, udestuer, tilbygninger, modulbyggeri,  
naturbyggeri, kolonihavehuse, sommerhuse,  
solceller, flagstænger og meget meget mere.

Spar tid og penge
Med skruefundamentet kan du og dine svende  
få tid til flere projekter på den samme tid.

Byggeprocessen går simpelthen hurtigere med 
skruefundamentet. Mens beton skal hærde i flere 
dage og sætter det øvrige byggearbejde i stå, så 
kan skruefundamentet belastes med det samme. 

Du slipper for at grave, blande beton, fiksere pæle 
midlertidig, støbe og lukke huller med restjord og 
derefter bruge tid på at køre overskydende jord 
væk. Desuden fylder og vejer et skruefundament 
meget mindre end den beton, du ellers skulle 
bruge. Hvis du følger forskrifterne, vejer det 100 
gange mindre.  

Alt i alt betyder det, at du både sparer tid og  
sparer kørsel frem og tilbage. Du og dine svende 
kan gøre de fleste projekter med skruefunda- 
menter færdige i én arbejdsgang. 

I er hurtigere videre til den næste opgave.

NEMT FUNDAMENT ER  
SIKKERT, NEMT OG HURTIGT



HOLDBART OG FLEKSIBELT
Skruefundamentet kan bruges igen
Skruefundamenterne kan genbruges, fordi de  
er langtidsholdbare og har gevind. Når der er  
behov for at flytte læhegnet, en terrasse eller  
carporten, så skrues fundamentet bare op og 
placeres på ny.

Skruefundamentets levetid vil ofte overgå de 
lette byggerier af træ, som de bærer. Derfor er det 
en stor fordel, at fundamentet kan skrues op og 
bruges igen og igen.

For en sikkerheds skyld…
Nemt Fundament tilbyder for en sikkerheds skyld, 
at alle kunder får et LER-opslag (Lednings-Ejer- 
Registret/graveforespørgsler) og historiske kort 
over byggegrunden på KMS (Geodatastyrelsen 
– tidligere Kort og Matrikelstyrelsen). Hvis disse 
opslag giver anledning til usikkerhed om jord- 
bundens kvalitet, gør vi dig opmærksom på det. 
Desuden tilbyder vi også belastningstest og at 
kontakte en geotekniker for at få lavet geotekniske 
undersøgelser og korrekte statiske beregninger.

Otte gode grunde til at bruge 
skruefundamentet
• Du sparer tid, besvær og materialer
• Du får et fundament, som er lige så stærkt  

og sikkert som beton
• Dit byggeri holdes fri af jordfugten og holder længe
• Du får et forsikringsgodkendt og holdbart fundament
• Fundamentet ødelægger ikke haven eller grunden  

med gravearbejde
• Fundamentet kan etableres hele året
• Fundamentet kan installeres gennem fliser, sten,  

beton, grus eller asfalt
• Fundamentet kan flyttes og genbruges

Vi har allerede etableret 
Nemt Fundament for
• By & Havn
• Botanisk Have
• KAB
• Københavns Kommune
• VIDA Byg
• Bilsby
og mange flere ...



Nemt Fundament er eneforhandler af KRINNER’s 
skruefundamenter i Danmark og på Island, Færø-
erne og Grønland. Vi står for salget og udviklingen 
af skruefundamentløsninger i disse lande. Skrue-
fundamenterne har været anvendt i Tyskland siden 
1994, hvor de blev opfundet af Klaus Krinner.

KRINNER’s skruefundamenter er CE-mærkede 
af stålindustrien i henhold til design class DIN 
EN 1090 EXC2. Denne certificering stiller krav til 
procedurer, sporbarhed, uddannelse og kvalitets-

Bliv skruefundamentmester
Køb af skruefundamenter og tilbehør samt leje af 
værktøj sørger du for, og du er ansvarlig for alle 
dele af skruefunderingsarbejdet. Vi leverer alle 
produkterne til dine byggepladser i henhold til 
Produktansvarsloven. Nemt Fundament tilbyder 
et kursus i korrekt installation, men har dog intet 
ansvar for fx bæreevner, holdbarheder, tidsplaner, 
din egen sikkerhed m.m.

Lad os installere fundamentet
Nemt Fundament udfører fundamentet og er an-
svarlig for installationen under Produktansvarslo-
ven. Du er ansvarlig for beregninger på bæreevner, 
holdbarheder osv. Nemt Fundaments certificerede 
installatører er ansvarlige for at udføre den aftalte 
opgave korrekt inden for aftalt tid.

Lad os varetage projektet
Nemt Fundament indgår i projektet med ingeniører  
og geoteknikere og opfører byggerier, der lever 
op til kravene inden for dansk byggeri og under 
Bygningsreglementet.

Priser
For bygninger i kategorien ’småhuse’ i træ, f.eks. 
sommerhuse, kolonihaver og legehuse, gælder det 
typisk, at skruefundamentløsningen koster det 
halve af, hvad et fundament i beton ville koste. 
Desuden skal du beregne meget kort tid til etable-
ring af skruefundamentet. Hvert skruefundament 
kan etableres på under 3 minutter.

Nemt Fundament sælger også tilpasset værktøj  
og materialer til skruefundamenter.
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kontrol. Det betyder også, at fundamenterne bl.a. 
er godkendt til byggerier af beboelse. Fundament- 
erne er i øvrigt testet og godkendt til brug af den 
tyske forbundshær.

Skruefundamentet har en meget klar klimaprofil: 
Stålet er af højeste kvalitet og fremstillet i EU af 
mindst 75 procent genbrugsstål. Fabrikken, der 
ligger i Bayern, anvender solenergi i produktionen 
af fundamenter, og selve byggeprocessen med 
skruefundamenter er meget klimavenlig.

FAKTA OM SKRUEFUNDAMENTET

SAMARBEJD MED NEMT FUNDAMENT

RING PÅ 2872 7306 FOR AT HØRE MERE.


