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  Tabellen kan anvendes til:  Max 
 dimensioner

Antal 
Stolper

Skruefundament 
+ Stolpebeslag

L: 6m 
B:3m, H:2,5m 4 stolper 4 x M16/1000mm 

4 x M16/100 Stolpebeslag

L:6m, 
B:3,5m, H:3m 4 stolper 4 x M16/1500mm 

4 x M16/100 Stolpebeslag

L:6m, 
B:6,5m, H:3m 8 stolper 8 x M16/1500mm 

8 x M16/100 Stolpebeslag

GroundPlug® Twister™ 
M16/1000 & 1500mm

GroundPlug® Twister™ M16/1000 og 1500mm kombineret med M16/100mm stolpebeslag er en nem og solid skrue-
fundering til stolpekonstruktioner som carporte, pergolaer og mindre overdækninger med let tag (plast/tagpap mv.).

Terrænkategori III
Område med regel-
mæssig vegetation 
eller bebyggelse 
eller med spredte 
forhindringer med en 
afstand på højst 20 x 
projektets højde.

* GroundPlug® Skruefundamenter kan anvendes til de mest almindelige jordtyper. Se tabel

groundplug.dk/bauhaus

Ring til Bauhaus’ direkte hotline hos GroundPlug på tlf.: 7026 1031. 
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00 og fredag kl. 8.00 - 15.00

Beregn fundament til carport/overdækning

Få hjælp til beregningen

Eller optimér dit projekt med vores ingeniørservice

1

Lav et spadestik i jorden 
hvor din stolpe skal stå, vrik 

spaden frem og tilbage

2

Skru fundament i
jorden, hvor centrum af 

stolpen skal være

Bank stolpebeslaget ned, 
bolt det på fundamentet

og monter din stolpe.

3

Sådan bygger du med GroundPlug®

Det er super nemt og 
hurtigt at bygge med 
skruefundamenter.

Tjek rør & kabeltegninger 
for areal før du går i gang 
og brug en slagnøgle på 
min. 1300Nm.

Intet tungt grave- 
eller støbearbejde!

Overdækninger er en smule mere komplekse at beregne end. f.eks. terrasser, da flere parametre 
gør sig gældende. Vores ingeniører, vil derfor ofte kunne reducere produktforbrug ved at beregne 
dit individuelle projekt. Scan QR koden her og udfyld formularen for en gratis projektberegning

Dimensioner
Stolpekonstruktioner som enkelt eller 
dobbelt carport og lign. overdækninger 
med let tag med en max dimension på: 
 L: 6,, B: 6,5, H:3 (se næste kolonne for for-
skellige max dimensioner)


