BIPA

SRAIGTINIAI PAMATAI
ü Kaštų ir laiko taupymas.
ü Nereikia kasti ir betonuoti.
ü Stabilūs.
ü Nekenkia gamtai.
ü Ilgas tarnavimo laikas.
ü Plačios panaudojimo galimybės.

SRAIGTINIŲ PAMATŲ FUNKCIONALUMAS

Apvalaus profilio vamzdžiai
pagal diametrą pritaikomi ir įstatomi į
sraigtinio pamato vidų. Taip visada
garantuojama vertikali padėtis.
Esant didesniems diametrams ir
apkrovoms stulpai montuojami prie
pamatų ant flanšinių plokščių.

Aštrių kampų granito skalda ypač
kieta ir patogi naudoti. Jos
pagalba stulpas įtvirtinamas
sraigtiniame pamate.
Tvirtinimas su flanšinėmis
plokštėmis.

Kūgio formos vidus
skirtas įtvirtinti montuojamą stulpą
granito skalda arba patentuotu
centravimo rinkiniu (itin tiksli
vertikalaus centravimo sistema).

Gruntas
spaudžiasi ir sutankėja sukant
sraigtinius pamatus, todėl įsuktas
pamatas laikosi ypač tvirtai. Be to
grunto nereikia kasti, o vėliau jo
perteklių išvežti.

Centravimo rinkinys. Patentuota
sistema, kurios dėka stulpas į
pamatą įmontuojamas itin tvirtai ir
tiksliai.

Sraigtiniai pamatai
pagaminti iš vientiso plieno, įsukimo
spiralė papildomai sutvirtinta,
antikorozinė apsauga - cinkavimas
karštu būdu.

KRINNER SRAIGTINIŲ PAMATŲ SISTEMA - TAI YPATINGAS
PATIKIMUMAS IR ILGAAMŽIŠKUMAS!
Patikrintas praktikoje – kaštų ir laiko taupymas.
Su naujoviška KRINNER sraigtinių pamatų sistema sutaupysite laiko ir pinigų.
Kompanija KRINNER yra novatoriai šiuolaikiniame pamatų įrengime ir pasižymi
kompetencija, kokybe ir patikimumu. Naujovės yra lemiamas faktorius, todėl
KRINNER jau daugiau nei 10 metų kuria naujas sistemas, tiems kurie taupo laiką ir
išlaidas.
Savo patikimumo, praktiškumo ir itin plataus panaudojimo dėka KRINNER
sraigtiniai pamatai yra naudojami visame pasaulyje.

Greitis:
naujoviška KRINNER
sraigtininių pamatų
sistema įrengiama per
itin trumpą laiką.

Mūsų tvirtinimo
sistemos
Nepaprastai
tvirti

Moduliškumas:
su flanšinėmis
plokštėmis
moduliuojama
atitinkamai
pagal galimas
nuolatines
apkrovas.
Vertikalumas:
patentuotos
centravimo sistemos
su centravimo rinkiniu
arba granito skaldos
dėka užtikrinamas
vertikalumas.

Saugumas:
pamatai yra kūgio
formos, todėl suslegia
ir sutankina gruntą
taip užtikrindami
stabilumą ir saugumą.

Ilgaamžiškumas:
pagaminti iš plieno ir
cinkuoti karštu būdu
sraigtiniai pamatai
garantuoja
patikimumą ir ilgą
tarnavimo laiką.

Naujoviškos:
Centravimo rinkinys tai patentuota
sistema itin tiksliam
vertikalios padėties
Greitos:
suderinimui ir
Su granito skalda
įtvirtinimui.
stulpą patikimai ir
tiksliai įtvirtinsite per
itin trumpą laiką.

Nežalingos aplinkai ir
mobilios:
Sraigtinį pamatą bet
kada galesite išsukti ir
perstatyti kitoje vietoje
su minimaliom laiko
sąnaudom.

KRINNER SRAIGTINIŲ PAMATŲ PRIVALUMAI:
ü Atlaiko aukštas spaudimo, tempimo ir šonines apkrovas.
ü Nereikia kasti, betonuoti.
ü Nežalinga aplinkai, užima mažai vietos.
ü Žemės sklypo aplinka lieka nepažeista.
ü Neišsiskiria iš aplinkos.
ü Iš karto tvirta konstrukcija, nereikia laukti kol sutvirtės (kaip betonuojant).
ü Nebrangus ir greitas išardymas, žemėje beveik nelieka žymių pokyčių.
ü Išrenkant sraigtinius pamatus neliks statybinių atliekų, todėl nepatirsite

išlaidų jas utilizuojant kaip su išardytais betoniniais pamatais.
ü Specialūs sraigtiniai pamatai itin gilių pamatų įrengimui.
ü Dideli montavimo pajėgumai su specialiomis pamatų klojimo mašinomis.

KRINNER SRAIGTINIŲ PAMATŲ PRITAIKYMO GALIMYBĖS

Kelio ženklai

Kelkraščio stulpeliai

Reklaminiai
skydai / stulpai

Tvorų statramsčiai

Triukšmo sienelės

Sodas / Laisvalaikis

Konteinerių statyba

Šiltnamiai

Medinės
konstrukcijos

CENTRINĖ BŪSTINĖ
BIPA uab
H. ir O. Minkovskių g. 87
LT-46222, Kaunas
Tel.: +370 37 390387
Fax.: +370 37 298667
www.bipa.lt
info@bipa.lt

KONSULTUOJAME
PROJEKTUOJAME
MONTUOJAME

Reklaminiai stendai

Parkai

Įvairios
konstrukcijos

Terasos / Takeliai

Namų statyba

Pavilijonų statyba

VILNIAUS FILIALAS
BIPA uab
Geležinio Vilko g. 2
LT-03150, Vilnius
Tel.: +370 5 2 333909
Fax.: +370 5 2333652
www.bipa.lt
info@bipa.lt

