Byggsystem

Legalett har producerat marknadsledande
byggsystem för grunder, väggar och bjälklag
sedan 1983
Vi är specialister på att utveckla och producera
byggsystem som är helt anpassade efter varje
projekts unika förutsättningar.
Detta är möjligt genom att vi har erfarna
konstruktörer och egen tillverkning av anpassade
byggkomponenter.
Det innebär förutom det
projektanpassade byggmaterialet, även de tjänster
som krävs för genomförandet av projektet.
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Vår idé är att tillhandahålla allt det som behövs - att
leverera kompletta lösningar.
Legalett fungerar som er projektpartner och
säkerställer optimala lösningar för er planerade
byggnation. Du kan med förtroende låta oss ta hand
om allt ifrån kalkylering och projektering till ett
fullständigt prefabricerat materialpaket!

Legaletts byggsystem
Legalett producerar bygg-system för de flesta
typer av byggnader.
Vi levererar ett komplett paket med allt
byggmaterial tillsammans med montageritningar direkt ut till din byggplats där
monteringen kan börja direkt. Det är
vanligen lätta material som hanteras utan
lyfthjälpmedel.
Monteringen är både snabb och enkel tack vare

den långtgående prefabriceringen
av ingående komponenter. Till
exempel levereras formelement,
armeringsbyglar och armeringskorgar
färdiga och klara för montage.
Legalett tillhandahåller ett fullständigt
sortiment med alla komponenter som
behövs vid grundbyggnationen. Allt detta
sparar tid och sänker dina kostnader!

Legalett Grundsystem
Legalett
producerar
optimerade
grundsystem för alla typer av byggnader
och grundförhållanden. Konstruktionerna

tas fram med fullt beaktande av
avgörande faktorer såsom statisk
bärighet, värmeisolering och fullständig

fuktsäkerhet – Allt utifrån Legaletts
över 35-åriga erfarenhetsbank.

Platta på mark − den idag vanligaste grundtypen vid husbyggnation.
Legalett platta på mark passar de flesta
byggnader och har många fördelar:
• Enkel byggnation
• Plan schaktbotten
Pålad platta

• Fuktsäker
• Hög värmespridningsförmåga			
•
•
•
•
•

Balkgrund − den självklara lösningen för prefabricerade husvolymer.

– perfekt för golvvärme
Värmemagasinering
Stor lastupptagningsförmåga
Klarar olika markförhållanden
Lätt anpassningsbar efter hustyp
Platta på mark anpassas enkelt för pålat
utförande eller kompensationsgrundläggning

• Kostnadseffektiv grundlösning
• Snabbt montage
• Minimal betongåtgång
• Fuktsäker
• Stor lastkapacitet
• Hög prefabriceringsgrad			

– Färdiga balkformar och armeringssektioner
• Enkel VA-installation

Krypgrund − säker lösning för tillgänglighet under huset.

Legaletts lösning innebär:
• Hög anpassningsbarhet efter
•
•
•
•
•

husmodul
Stabil krypgrund utan sättningar
Lätta komponenter 			
– Inga lyfthjälpmedel behövs
Hög prefabricering 		
– Snabbt och enkelt montage
Fuktsäker krypgrund
Kostnadseffektiv lösning för pålat
utförande

Legalett Bjälklagssystem
Platsgjutna bjälklag till de flesta
typer av byggnationer.
Legalett-ISOFORM är en kvarsittande
gjutform med integrerad isolering.

Ytskikt kan utgöras av plywood eller
fibercement och kärnan utgörs av EPSisolering. Måttanpassning sker enkelt på
byggplatsen för full flexibilitet.

ISOFORM ger genom sin formstyvhet
utmärkt stadga som medför att mängden
stämp och bockryggar kan reduceras
jämfört med en konventionell gjutform.

Bjälklag - ISOFROM
• Flexibla ytmaterial
• Valfri isoleringsmängd, 30–200 mm
• Integrerad isolering 			
•
•
•
•

– hindrar värmeläckage
Enkel måttanpassning efter behov
Montaget utan lyfthjälp
Stor formstyvhet 			
– mindre formmaterial
Materialbesparande
samverkanskonstruktion tillsammans
med Legaletts väggsystem.

Legalett Väggsystem
Legalett
väggsystem
innebär
komplett bärande vägglösning med
integrerad isolering.
Stommen utgörs av betong som gjuts på
plats i kvarsittande isolerformsystem.

Väggsystemet
kombineras
med
fördel med Legaletts grund- och
bjälklagssystem för kostnadsbesparande
samverkanskonstruktion.

Väggsystem − Thermomur™
Ingående delar är:
•

Projektering/ dimensionering

•

Prefabricerad armering

•

Formsystem med tillbehör

•

Dräneringsskivor av EPS vid
motfyllning

•

Fäst- och distansmaterial

Byggprodukter och tjänster

Prefabricerade plintar

Armering
Svetsade
armeringskorgar

Färdigbockade
armeringsbyglar

Armeringsstänger

Isolering
Distanser

Cellplast
EPS & XPS

Distanslister

Dränisolering

Distansstegar
(ök stege)

Cellplastspik (fixnål)

Hisskorg
(för hisschakt)

Armeringsnät

... och mycket mer.

Cellplastskruv

... och mycket mer.

Fixeringskil

... och mycket mer.

Grundelement
Kantelement
med betongyta
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Balkformselement

Kant

Projektanpassade
specialelement
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Energisnål
utformning
Kantelement 160 ger utmärkta
förutsättningar för att minimera
energiörluster genom att
eliminera onödiga köldbryggor.

Sockelförhöjare

Övrigt

Tjänster

Radonmembran
med tillbehör

Kostnadskalkylering

Kantskoningsjärn
– för t.ex. garageport

Mängdberäkning och
tillverkningsspecificering

Sandwichelement
– ISOFORM

Projektering

Akustikelement

Transport och
logistik

Simulerat värmeflöde - ofasat element
U-värde genom kantbalk med 150
mm fotskiva 0,19

Plan: kant med konsoler
(betong / tegelfasad eller motsvarande)

Vi beräknar
och levererar
kompletta
materialpaket
efter era ritningar
eller önskemål.

Rådfråga Legaletts
konstruktörer för
bästa lösning för
just ditt projekt.

... och mycket mer.
... och mycket mer.

För dig som kräver
bästa komfort och kvalitet
kombinera Legalett Grundsystem med

Legalett Golvvärmesystem

Legalett Byggsystem AB
Älvvägen 5, 446 37 Älvängen
tfn 0303 - 74 80 25
info@legalett.se
www.legalett.com

Med reservation för tryckfel och förändringar i produktsortiment.
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