
 

 

 

ROZWIĄZANIE DLA DOMU LETNISKOWEGO
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" Możliwość montażu stalowych pali oraz postawienia na nich kolejnego 

etapu budowli tego samego dnia znacznie przyspiesza projekt. Zauważ, 
że zmniejszam znacznie koszty robocizny, ponieważ nie muszę usuwać 

ziemi wykopanej pod fundament, zalewać betonem i sprzątać bałaganu, to 
sprawia, że Techno Metal Post jest jedynym - najwłaściwszym sposobem na 
rozpoczęcie budowy Twojego nowego domu i nie tylko [...] "

Paul Lafrance, HGTV
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• Przybudówki i ogrody 
 zimowe
• Bez wykopów
• Przyjazne dla 
 Środowiska

• Specjalistyczny sprzęt 
 do instalacji 
• Własne usługi 
 inżynieryjne

ŚWIATOWY LIDER 
FUNDAMENTÓW 
WKRĘCANYCH



DOMY LETNISKOWE
Solidny fundament ma kluczowe 

znaczenie dla każdego przedsięwzięcia. 
Niezależnie od tego, czy budujesz domek, 
zabezpieczasz fundament istniejącego, 
czy dobudowujesz kolejny etap swojej 
letniej rezydencji, Techno Metal Post 
jest idealnym rozwiązaniem. Jeśli twoja 
konstrukcja znajduje się na nabrzeżu, 
zapewnienie solidnego fundamentu jest 
jeszcze ważniejsze. Nasz system jest 
solidny i bezpieczny dzięki wkręcanemu 
fundamentowi Techno Metal Post.

Nasze pale wkręcane są zaprojektowane, 
skonstruowane i testowane zgodnie z 

najwyższymi standardami, gwarantując, że 
są w stanie wytrzymać największe możliwe 
obciążenia i najcięższe warunki. Konstrukcje 
są certyfikowane, gwarantujemy, że są trwałe 
i zabezpieczą Twoją inwestycję na wiele lat.  

Nasz opatentowany zielony rękaw jest 
wsuwany na pal przed instalacją. Podczas 
corocznych cykli mrozu / odwilży rękaw 
ślizga się wzdłuż pala zgodnie z przesuwaniem 

się gruntu. Pal utrzymany jest w pozycji 
pierwotnej, zapewniając stabilność i 
trwałość Twojego domku. Bez względu 
na skład gleby i niezależnie od mrozu czy 
odwilży, wkręcony pal fundamentowy jest 
odporny na wszelkie ruchy.

Nasz zespół inżynierów dokona przeglądu, 
analizy i certyfikacji twoich projektów. 
Eksperci  określą odpowiedni rozmiar 
pala, w zależności od konstrukcji, 
planowanego obciążenia i rodzaju gleby. 
Zespół zapewni również, że montaż 

fundamentu domu jest zgodny ze 

wszystkimi przepisami prawa budowlanego 

i surowymi normami jakości.

Nasz sprzęt instalacyjny jest stworzony do 
manewrowania w bardzo wąskich i trudnych 

przestrzeniach, w tym na brzegach jezior 
i rzek. Dzięki naszym specjalistycznym 
i kompaktowym maszynom możemy 
uzyskać dostęp do każdego terenu, co 
ułatwia instalowanie pali w nierównych 
lub trudno dostępnych obszarach nie 

naruszając przy tym Twojej nieruchomości.
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RĘKAW:
NASZ OPATENTOWANY 
POLIETYLENOWY ZIE-
LONY  RĘKAW CHRONI 
PALE PRZED PRZESU-
NIĘCIAMI W GRUNCIE

PODPORA:
PRODUKUJEMY 
ODPOWIEDNIE
SYSTEMY KOTWICZEŃ 
DLA KAŻDEGO RODZAJU 
KONSTRUKCJI

SPIRALA:
NASZ NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI HELIX 
STALOWY MOŻE BYĆ 
POJEDYŃCZY LUB 
WIELOKROTNY I 
DOSTĘPNY JEST W 
RÓŻNYCH ROZMIARACH 
W ZALEŻNOŚCI OD 
RODZAJU GRUNTU


