
 

 

 

• Przybudówki i ogrody 
 zimowe

• Bez wykopów

• Przyjazne dla 
	 Środowiska

•	Specjalistyczny	sprzęt 
	 do	instalacji	
•	Własne	usługi 
	 inżynieryjne

ŚWIATOWY LIDER 
FUNDAMENTÓW 
WKRĘCANYCH

ROZWIĄZANIE	DLA	TWOJEGO	TARASU

" 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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ROZWIAZANIE 

DLA TWOJEGO  

TARASU
Solidny fundament jest niezbędny do 
budowy tarasu. Nasz system oszczędza 
czas i jest w stanie przeniść większe ob-
ciążenia, takie jak wiele poziomów tarasu, 
wanna z hydromasażem, a nawet dach.

Nasze pale wkręcane są projektowane, 
konstruowane i testowane dla zapewnie-
nia najwyższej jakości i standardów. Gwa-
rantuje to, że wytrzymają duże obciążenia 
w różnych warunkach gruntowych.

Nasz ekskluzywny zielony rękaw jest 
nasuwany na pal podczas jego instalacji. 
W trakcie cykli zamarzania / rozmrażania 
rękaw „ślizga” się wzdłuż pala zgodnie 
z  ruchem gruntu. Pal się nie przesunie, 
zapewniając stabilność konstrukcji.

Nasz Departament Inżynieryjny dokona 
analizy i certyfikacji Twoich projektów. 
Nasi inżynierowie określą, jaki rozmiar 
pala jest odpowiedni, w zależności od 
konstrukcji, zadanego obciążenia 

i warunków gruntowych.

Nasz sprzęt instalacyjny jest stworzony 
do manewrowania w bardzo wąskich 
przestrzeniach. Dlatego bezproblemowo 
można instalować nasze fundamenty w 
pobliżu basenów, ogrodów zimowych i 
innych istniejących tarasów lub patio na 
Twojej działce.
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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


