LÆS OM

Det har
aldrig været lettere
at bygge vejens
mest bæredygtige
hjem

Hvorfor det kan svare sig
at tage stilling til fundamentet,
når du skal bygge nyt.

Hvad er Grøn Standard
Fundamenter?
Det er vel ikke længere et spørgsmål om man skal bygge
bæredygtigt – spørgsmålet er jo i højere grad, hvor bæredygtigt og klimavenligt man har temperament og økonomi til
at bygge. Men heldigvis hænger det jo sådan sammen, at
bæredygtigt i langt de fleste tilfælde også er lig med bedre
økonomi på den lange bane.
Det gør det også, når vi snakker Grøn Standard Fundamenter.
For ud over en masse andre fordele, så betaler investeringen
i en grøn bæredygtig fundamentløsning sig på den lange bane
i forhold til husstandens energiforbrug – der er simpelthen et
markant lavere varmetab gennem fundamentet.
Så har du en drøm om at bygge fremtidens bæredygtige
hjem, så start rigtigt fra bunden bogstaveligt talt – byg med
Grøn Standard Fundamenter Det er let på flere måder og
kan helt sikkert betale sig på den lange bane.

Sundolitt U-element

Til det rigtige lavenergibyggeri
med hule mure – op til 2 etager
som mulighed.

Sundolitt L-element

Til det rigtige lavenergibyggeri
med lette ydervægskonstruktioner – op til 2 etager som
mulighed.

Sundolitt F-element

Løsningen til alt andet byggeri.
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De konkrete fordele
– for både dig og din entreprenør
Økonomisk kan der ikke være tvivl om, at det kan
betale sig at bygge dit fundament på vores måde.
Varmetabet gennem fundamentet reduceres op til
30%. Det bliver til mange penge over år. Ud over det
så er fundamenterne 100% genanvendelige – plus
fundamenterne er produceret stort set CO2 neutralt.

beton reduceres markant. Alt i alt er det her en
rigtigt god start, hvis du vil bygge vejens mest
bæredygtige hjem til dig og din familie. Men alt nyt,
selvom det er godt, kan jo nogle gange modtages
med skepsis af de, der er vant til at gøre det,
de plejer.

Men fordelene står næsten i kø – for selvom produktet
består af 98% luft, så reducerer du risikoen for differenssætninger i fundamentet, og af samme grund,
er det så let, at arbejdet med det, nærmest føles
som en leg i forhold til at støbe det hele i tung beton.
Dette betyder også, at der er en markant besparelse
på tid i byggefasen samtidig med, at mængden af

Men her har du i hvert fald nogle stærke, gennemtestede og relevante punkter, du kan have i baghånden, når du skal overbevise din bedre halvdel,
svigerfar – eller mor, dine venner eller entreprenøren,
der hjælper dig med at bygge dit nye hjem om, at
fremtidens fundament også skal være bæredygtigt
– ligesom så mange andre vigtige beslutninger.

100%
genanvendeligt

Besparelse
i betonmængde

Op til 56%
lavere CO2 aftryk

Ingen
tunge løft

Reducerer risiko for
differenssætninger

Mere end 12.000
byggeprojekter

Mere end
30 års erfaring

30% lavere
varmetab i fundament

Sparer tid

Sundolitt Billund
Krog Skolevej 3
DK-7190 Billund
+45 70 11 10 20
www.sundolitt.dk
danmark@sundolitt.com

