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Jordskruer giver en 
fast understøtning, så 
sætningsskader ikke 
forekommer. Jord
skruerne er forsikrings
godkendte og virker 
som stormsikring. De er 
designet med special
beslag til pavillonerne. 

Et sæt sokkelsten 
består af 4 stk støbte 
betonblokke, med 
patentbånd for fast
gørelse til gulvrammen.
Bruges ikke ved funda
ment og jordskruer.

Ønskes der et støbt pladefundament til 
pavillonen, udfører vi også dette. Vores 
støbte pladefundament udføres med 
100 mm. lamingo, samt 100 mm. beton 
med ilagt Rionet. Prisen er incl. udgravning. 
Ekskl. bortkørsel af jord, samt skørter. 
Vi udfører dette arbejde uden skade på 
have, indkørsel m.v.

Skørter giver ikke bare en pæn afslutning, 
men hindrer også træk og kulde under 
 gulvet. Skørterne udføres i grå eternit.

Størrelse  4,8 - 7,0 m2 8,2 - 9,5 m2 8,10,9 - 12,4 m2 18,5 m2 24,0 m2

Pris 15.000,- 17.000,- 19.000,- 22.000,- 24.000,-

Størrelse  4,8 - 7,0 m2 8,2 - 9,5 m2 8,10,9 - 12,4 m2 18,5 m2 24,0 m2

Pris 2.300,- 2.500,- 2.700,- 2.900,- 3.100,-

Sæt med 9 stk.  Pris pr. sæt

Pris ifm. montage 5.900,-

Sæt med 4 stk.  Pris pr. sæt

Pris uden montage 950,-

Pris med montage 2.500,-

Støbt pladefundament

Skørter i grå eternit

Jordskruer i varmgalvaniseret stål

Sokkelsten

Fundament

OTTEKANTET PAVILLON Størrelse m2 4,8 m2 5,9 m2 7 m2 8,2 m2  9,5 m2 10,9 m2 12,4 m2

Laminat - klik 1.900,- 2.100,- 2.300,- 2.600,- 3.000,- 3.300,- 3.600,-

OVAL PAVILLON Størrelse m2  18,5 m2 24,0 m2

Laminat - klik  4.900,- 5.500,-

Standardgulv - er med i prisen!
Trykimprægneret gulv, der er lagt 
i mønster efter pavillonens form

Ønskes andre typer gulv
Ring 70 20 58 59 og hør om mulighederne

Klikgulv som ege look Laminat klik-gulv
Der indes mange forskellige designs 
Foto: Fliselook i antrazit

Gulv

Alle priser er incl. 25% moms. 

Gulv og fundament til pavilloner i plast og træ


