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MARKNADENS MEST 
KOMPLETTA

GRUNDSYSTEM





VI ERBJUDER 
ÄVEN 

K-RITNINGAR

ALLT I ETT PAKET
• EKONOMISKT

• VI MÄNGDBERÄKNAR EFTER RITNING

• LEVERANS INOM 3-4 DAGAR DIREKT TILL ARBETSPLATSEN

• MINIMAL EGEN TIDSINSATS

Benders Grundpaket är framtaget för att underlätta arbetet 
för entreprenörer och byggare. Du skickar in din ritning till 
oss och får en offert tillbaka komplett med mängdberäkningar 
och montageritningar. Grundpaketet kan du ha levererat till 
arbetsplatsen inom 3-4 arbetsdagar, beroende på beställningens 
omfattning. I samband med din leverans erbjuder vi också kran-
lossning i stora delar av landet vilket innebär att vi hjälper dig att 
ställa av paketet ute på plats hos dig. Kranlossning kan påverka 
leveranstiden med några dagar. 
    Benders Grundpaket är det absolut snabbaste och smidigaste
sättet att bygga en platta på marken med minimal egen tids-
insats. Tack vare egen tillverkning av sockelelement och cellplast 
är Benders Grundpaket ett av de mest 
ekonomiska på marknaden.
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SNABBT OCH 
SMIDIGT

Hulling (plastspik)
Cellplast

Sockelelement

Skarvplåt

Armeringsjärn/nät

Golvvärme

Armeringsdistans
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Med Benders egentillverkade Sockelelement med ett ytskikt av 10 mm fiberförstärkt betong 
bygger du en grund i rustikt utseende. Den borstade ytan ger liv i grunden och ger ditt hus dess 
unika charm. Våra sockelelement finns i höjderna 300-900 mm samt i flera belastningsklasser och 
tjocklekar. 

Sockelelement ISockelelement L HörnSockelelement L

Sockelelement U HörnSockelelement U Sockelelement Innerhörn

ALBABALK
Med Benders egentillverkade Albabalk kan man anlägga grund till både platta på mark och kryp-
grund. Utsidan har en färdig slät betongyta. För att nå extra låga u-värden har vi som ensam till-
verkare även Albabalk med PUR-kärna.

Albabalk i40Albabalk Garagebalk 50Albabalk 40 o 60

Albabalk sula 50 o 60Albabalk i40 hörn Albabalk Grundsula

Upplagsplatta armerad Upplagsplatta Slät platta

Albabalk i40

NYHET!
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GOLVVÄRME
Golvvärme är en bekväm och uppskattad investering som ger en behaglig golvtemperatur i ditt 
hem. Perfekt för frusna fötter! Med din konstruktionsritning som underlag hjälper vi dig att ta fram 
ett skräddarsytt golvvärmesystem för just ditt projekt när du väljer Benders grundpaket. 

EN VÄRMANDE 
INVESTERING

SYLLBALK

Syllbalk

Benders Syllbalk används ihop med Sockelelement L och ger en unik lösning på förhöjd sockel 
ovanför det gjutna golvet. Syllbalken monteras enkelt mot sockelelementen med hjälp av två mon-
teringsbleck. Passar till våra 400 och 500 mm Sockelelement L och skapar en sockel upp till 100 
eller 200 mm.  

EN UNIK 
LÖSNING
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Maxi skarvplåt
Används vid sammanfog-
ning av sockelelement 
över 500 mm höjd. 

Tandad skarvplåt
Används vid sammanfog-
ning av sockelelement 
upp till 500 mm höjd. 

TILLBEHÖR

Garagejärn
Används till kantskoning 
för betongplattan vid din 
garageinfart.

Vi är speciellt måna om att du skall finna tillbehör som är speciellt framtagna för att passa till 
våra produkter. Genom att använda våra tillbehör säkerställer du passform och kvalitet.

Monteringsbleck
Används för att hålla 
syllbalken på plats under 
gjutning.

Isoleringsskruv
Används för sammansätt-
ning av cellplastskivor vid 
pålad grund. 

Hulling
Används för sammansätt-
ning av cellplastskivor. 

Nätdistanser
Används för att få arme-
ringsnät i rätt nivå.

Armeringsdistanser
Används för att få arme-
ringsjärn i rätt nivå. 

Spikplåt
Kan användas vid sam-
manföring av sockelele-
ment och mötande cell-
plast från grundbädden. 
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Mer information om produkterna i Benders Grundpaket hittar du på vår hemsida www.benders.se

Ventilgaller 300x75 mm
Används för ventilation 
till krypgrund, monteras 
i Albabalken.

Ventilgaller 150x150 mm
Används för ventilation 
till krypgrund, monteras 
i Albabalken.

Förankringsjärn 
Används för att sam-
manfoga Albabalk med 
armeringsnät.

Spikbleck 500x150 mm 
Används för att fixera 
Albabalken.

VKR-stålbalk 
Används som förstärk-
ning över passager i kryp-
grunder.

Lättklinker puts- och 
lagningsbruk 
Ett färganpassat lagnings-
bruk, används för ev lag-
ningar och hörngavlar.

Flexoheft M2,5 
Används för att samman-
foga element vid stapling.




