Stabil og skånsom fundering
med ScrewFast Skruepæle®
Hos Uretek har vi mange års erfaring med etablering af
fundament til nybyggeri og tilbygninger. Med vores pa
tenterede ScrewFast Skruepæle® tilbyder vi en skån
som og hensynsfuld løsning for både dig, dine naboer
og miljøet. Skruepælene er genanvendelige og mindre
klimabelastende end fx beton. Samtidig installerer vi
skruepælene opgravningsfrit og uden vibrationer, så
omkringliggende bygninger ikke beskadiges.
ScrewFast Skruepæle® kan anvendes ved selv de mest
udfordrende jordbundsforhold, og vi sikrer en tryg op
start på byggeprocessen med grundige jordbundsun
dersøgelser og kyndig vejledning.

”Skruepælene er jo en fleksibel og
nem løsning, når jordbundsfor
holdene er lidt uforudsigelige.”
Niels B., Viborg

”Løsningen var hurtig,
mindre indgribende i have
og øvrige bygningsdele og
konkurrencedygtig m.h.t. pris.”
Per T., Nørresundby

Skal vi undersøge din
ejendom for sætningsskader? Kontakt os ved
at scanne QR-koden

Vi sætter en stopper for
enhver sætningsskade
1. Skadesundersøgelse
Det kan give anledning til stor bekymring at opdage
sætningsrevner på sit hus. Hos Uretek kan vi med vores
patenterede løsninger reparere sætningsskader perma
nent. Vores løsninger er opgravningsfri, og det betyder, at
vi efterlader hus og have i pæn stand.
Vi foretager først en skadesundersøgelse, hvor vi vurderer
skadens omfang. Her måler vi niveauer, billeddokumente
rer og undersøger geodata for ejendommen. Før vi udbed
rer skaden, foretager vi også jordbundsundersøgelser. Når
vi ved, hvad der er under ejendommen, er vi også i stand til
at vælge den rette løsning på problemet.

2. Jordbundsundersøgelse

3. Permanent udbedring
af sætningsskade

”Top professionelle fra første kontakt
og samtaler med konsulent til og
med gennemførelse af håndværkere.
Vil klart anbefale Uretek til andre.”
Preben L., Odense

Kontakt os
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
CVR: 33497504

Tlf. 70 20 33 01
info@uretek.dk
www.uretek.dk

BOLTE, GEVINDSTÆNGER OG
SKRUER TIL INDUSTRI

Vi holder hjulene kørende hos Uretek Engineering

Tlf.: 69 15 68 16 · info@bctechnic.dk

www.bctechnic.dk

Telefon: 64 45 11 70 · kj@orsted-lastvognscenter.dk
www.orsted-lastvognscenter.dk

Entreprenørfirma Bent Jørgensen Holding ApS
v/ Bent Jørgensen

• Brøndfundering Ø 400 mm il Ø 1600 mm
• Støbning af fundamenter og terrændæk
• Minipæle og spunshammer

Erhvervsvangen 5, 5792 Årslev · bentjk@mail.dk · Tlf.: 65 99 17 37

Kontakt os
og få en snak
om din opgave

E A NEDBRYDNING EFT.
Banevej 16 • 7160 Tørring
Landsdækkende geoteknisk rådgivning til
både private og erhverv.
Telefon: 70 20 60 62 • geosyd@geosyd.dk

www.geosyd.dk

Tlf.: 29 41 25 91
alfnedbrydning@gmail.com
Ring og hør, hvad vi kan gøre for dig

• 17488 • www.jsdanmark.dk

• Udlejning af gravemaskiner
• Speciel hydraulisk betonhammer
• Nedbrydning, knusning og sorteringsanlæg

