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DU KAN NATURLIGVIS VELGEDU KAN NATURLIGVIS VELGE
hva slags grunnmur du vil ha

Med enkle og lette

forskalingsløsninger og 

ferdig blandet betong levert 

rett i formen med for eksempel

pumpe, kan byggetiden på 

huset bli vesentlig redusert.

Det er unødvendig

å pusse en støpt grunnmur. 

Dette betyr reduserte kostnader 

og ytterlige innsparing i tid.

Ved å bruke oss som 

leverandør, er du sikret rask 

levering, riktig kvalitet  

og god service.

1

▲

Med en støpt grunnmur vil 

du få en rimelig og god løsning

som er vedlikeholdsfri og 

kan settes opp på kort tid. 



VALGET ER  
LETT NÅR DEN STERKESTEVALGET ER  
LETT NÅR DEN STERKESTE

grunnmuren også er den rimeligste

noe som er spesielt 

viktig ved bygging i hellende 

terreng eller der grunnen 

består av leirholdig masse. 

Du får en tettere grunnmur 

med sterkt redusert mulighet 

for fuktighet gjennom veggen.

I praksis betyr dette at du 

oppnår en helt tørr underetasje.

En støpt grunnmur er ferdig 

når forskalingen fjernes og 

grunnmursplate er montert. 

Utvendig puss er unødvendig 

- ikke engang maling trengs, 

med mindre du ønsker å sette 

farge på grunnmuren.

2 Styrken i den støpte grunn-

muren overgår alle andre 

grunnmursmaterialer. 

Dette betyr stor motstands-

styrke mot ytre 

påkjenninger, 

▲



RESTENRESTEN
ER REN  PLANKEKJØRING

Velger du betongdekke over 

underetasjen, trenger du ikke 

bærevegger, og du står helt 

fritt når du senere skal 

planlegge innredningen 

i underetasjen.

Et betongdekke har god brann-

motstand, og det er stabilt slik 

at rystelser og knirk unngås.

Dessuten isolerer det 

meget godt mot lyd.

3 Allerede 3 - 4 dager etter 

støpingen er betongen sterk nok

til å bære huset, og deretter blir 

den bare sterkere og sterkere.
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FERDIG
GRUNNMUR
PÅ EN UKE

Allerede 3 - 4 dager etter støpingen 
er betongen sterk nok til å bære 
huset.

KOSTER MINST En støpt 
grunnmur er vedlikeholdsfri og i de
fleste tilfeller rimeligere enn andre 
løsninger. 

ER STERKEST Styrken i en 
støpt grunnmur overgår alle andre 
grunnmursmaterialer.

Støpe selv, eller la oss ta jobben?
Flere og flere velger å la andre
sette opp grunnmuren 
i stedet for å gjøre jobben selv. 
Da tar det enda kortere tid før 
husdrømmen blir til virkelighet.

Norsk Fabrikkbetongforening
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