Kvalitet från grunden!

Hyvän laadun perusta!

GRUNDPLINTAR OCH TERRASSPLINTAR
Stabila lösningar för ett tryggt byggande

VAD ÄR EN PLINT?
En plint är en bärande pelare för en
byggnad. Plintarna fungerar som grund
och förankrar byggnaden i marken. BCE
tillverkar grundplintar och terrassplintar
till sommarstugor, förråd, uthus, biltak
och terrasser.
BCE:s plintar kompletteras med ett
brett urval av tillbehör. Tack vare dem är
det möjligt att göra exakta justeringar
både i höjd- och sidled. Tillbehören som
passar perfekt ihop med plintarna sparar
byggarens tid och kostnader, till exempel
när alternativet är att göra ändringar i
markhöjden.
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MED BCE:S
PLINTAR BYGGER
DU ENKELT
Med våra plintar är det enkelt att
komma i gång med byggprojektet.
Vi gör det möjligt att göra en
grund utan att använda en
enda droppe betong. Eftersom
plintarna är förtillverkade kan du
också göra grunden på vintern.
De färdiggjutna plintarna lyfts
enkelt på plats i samband med
markarbeten.
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VÅRA PRODUKTER

600 mm
125 x 125 mm

TP-PLINT

500 mm
400 mm
300 mm

Terrassplinten är vår minsta
och mest lättanvända produkt.
Den finns i fyra olika höjder och
lämpar sig för mindre byggen.
En terrassplint väger ca 50 kg
och den maximala belastningen
är 1600 kg.

450 mm
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450 mm

Vi har uppdaterat produkten. Den nya
versionen väger mindre och är lättare att
hantera. Vid behov kan till och med tre
stycken KP-plintar staplas på varandra.

1000 mm
900 mm
800 mm
700 mm

KP-PLINT

150 x 150 mm

600 mm
500 mm
400 mm

Vår grundplint är en lite större
variant av våra plintar och
lämpar sig som grund för till
exempel biltak, sommarstuga,
bastu och andra mindre
byggnader. Plinten väger ca
150 kg och den maximala
belastningen är 5000 kg.

600 mm

600 mm
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BCE-PELARSKOR
OCH TILLBEHÖR
De mångsidiga tillbehören ger
många justeringsmöjligheter och
gör BCE:s plintar till marknadens
mest flexibla och kostnadseffektiva
lösning för grundläggning.
BCE-PLINTKÄRRA

STÅLPLATTA

STÅLPLATTA

(Fästplatta)

(Fästplatta)

TL 100 x 100 x 6, M20 x 50

LYFTÖGLA
M20

BALKSKO
PAK-100 x 150

BALKSKO
PAK-100 x 200

LITEN PELARSKO
PIK 50-70mm

PELARSKO
PIK 90-140mm

TL 100 x 100 x 6, M20 x 30

LITEN I-FORMAD PELARSKO
P-PIK 50 x 70mm

PELARSKO
(Hörnjärn)
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N-PIK 50-90mm

MED BCE GÖR DU
ETT TRYGGT VAL
BCE har en lång erfarenhet inom
branschen. Företaget har utvecklat
produkter av hög kvalitet för
byggföretag, hustillverkare och
privatpersoner.
Välj en stadig grund för ditt bygge!
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Våra plintar finns hos återförsäljare i hela
landet och kan hittas på vår hemsida:

bce-perustus.fi
Kontakta oss! Vi berättar gärna hur du enklast
får plintarna levererade till ditt projekt!

