
Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S 
anvender Sundolitt Funderingssystem, 
fordi det er en god økonomisk løsning

Sundolitt Funderingssystem Reference September 2016

Reference - Børnehave, Majvej, 3270 Klarup

Entreprise: 
Børnehave, Majvej, Klarup
Entreprenør: 
Bjerregaard & 
Vigel Pedersen A/S
Leverance: 
Sundolitt Funderingssystem 
med U-sokler
Udførelse: 
September - oktober 2015 



www.sundolitt.dk
For tips og vejledning om brugen se:

Tel.: 70 11 10 20
Mail: danmark@sundolitt.com

Bruno Krogh, projektleder ved Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S er meget tilfreds med 
Sundolitt Funderingssystem: ”Systemet lever op til 2020 kravene og de problemer, vi havde 
med linjetab er løst.”

God økonomi og færre mandetimer
Bruno Krogh fortæller: ”Vi valgte Sundolitt Funderingssystem, fordi det er en bedre 
økonomisk løsning for os. Vi brugte færre mandetimer, som gør løsningen billigere, og det 
problem, vi havde med linjetab, er løst. Dertil kommer, at den buede facade ikke var noget 
problem. Det er jeg meget tilfreds med.”

Nemmere at beregne
Bruno Krogh fortsætter: ”Med 
den faste ramme i fundamentet 
er det nemmere at beregne 
materialeforbrug, og det gør 
løsningen økonomisk sikker. 
Dertil kommer beregningen af 
styrken, som også er nemmere. 
Vi har ikke før anvendt Sundolitt 
Funderingssystem, men er bestemt 
godt tilfredse med resultatet.”

Sundolitt Funderingssystem – en hurtigere proces
Sundolitt Funderingssystem opbygges som en stor bærende og isolerende form af 
ekspanderet polystyren (EPS). Formen er en blivende del af byggeriet. Med de nye 
U- og L soklers design er der et meget lavt linietab. Designet sikrer samtidig frostfri 
funderingsdybde og giver typisk mindre gravearbejde, en hurtigere byggeproces 
og et bedre arbejdsmiljø. Dertil kommer, at systemet bidrager til, at risikoen for 
differenssætninger minimeres.

Sundolitt A/S - a business built on air
Sundolitt A/S har i 50 år leveret isolering til det danske marked. Sundolitt er del af Sunde 
Gruppen, som i dag har 17 fabrikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, UK og Spanien. 
Vi prioriterer miljøhensyn højt i udviklingen af vores produktportefølje, og vores værdisæt 
- ansvarlighed, åbenhed, risikovillighed og troværdighed gennemsyrer virksomheden.
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Al information er generel service til brugere af Sundolitt produkter.
For specifikke projekter må dimensionering/projektering godkendes af ansvarlige rådgivere.


