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TOEPASSINGEN
PROFESSIONELE SCHROEFFUNDAMENTEN

HOUTBOUW

HALLEN- EN 
CONTAINERBOUW

RECLAME- EN 
vERkEERSTECHNIEk

INFRA-
TECHNIEk

HEkWERkEN
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vOORDELEN - TOEGEvOEGDE WAARDE
sneller · efficiënter · veiliger

aanvraag

projectplanning

o�ertes

Statica

grondverzetafgraven

bekisten

betonbewapening

bouw fundering beton storten

afgraven/grondverzet

weersafhankelijk

betonbewapening

bekisten

beton storten

uitharden

extra reistijd

montage object

schade herstellen

fundering verwijderen

scheiden staal/beton

verwijdering

bodemherstel

Statica

bestelling/opdracht

bouwplaatsinrichting

KSF montage

montage object

uitdraaien KSF

hergebruik

einde gebruik

herstelbouw

weersonafhankelijk

gereed

gereed

•  kostenbesparend

•  korte montagetijd

•  geschikt voor alle 
 draagkrachtige 
 bodemsoorten

•  statisch getest

• geen grondverzet  
 werkzaamheden, 
 geen beton storten

•  lange levensduur

•  direct belastbaar

•  extreem standvast

•  snelle positiewisseling

•  omgevingsgrond blijft  
 onbeschadigd

•  montage ook in 
 bestrate oppervlakten   
 mogelijk

•  gemakkelijke 
 herplaatsing

•  milieuvriendelijk, 
 ecologisch, duurzaam

•  loodrechte plaatsing   
 door gepatenteerd 
 centreersysteem 
 resp. granulaat

Voordelen:

Betonfundament  Schroeffundament KSF

Voorbeeld verloop bouwproject:

Montage in alle draagkrachtige bodemsoorten tot bodemklasse VII* (* bij rotsgrond met voorbooruitrusting)
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KRINNER schroeffundamenten 
zijn in verschillende uitvoe-
ringen leverbaar en voor een 
veelvoud van toepassingen in 
de moderne fundamentbouw 
geschikt. 

De schroeffundamenten zijn 
beschermd tegen roestvor-
ming door een thermisch ver-
zinkte oppervlaktebedekking 
volgens DIN EN ISO 1461.

Dankzij de speciale productie-
techniek van KRINNER wordt 
een lange levensduur van het 
schroeffundament gegaran-
deerd.

De doorlopend gelaste in-
draaispiraal vergemakke-
lijkt het in- en uitdraaien, ook 
tijdens het indraaien in de 
moeilijkste bodemstructuren. 
De spoed van de spiraal zorgt 
voor een snelle en gemak-
kelijke montage waarbij de 
spiraalbreedte het maximale 
aan draagvermogen garan-
deert.

De overgang van het conische 
naar het cilindrische deel van 
het fundament is afgerond en 
garandeert de beste kwaliteit 
en tevens een optimaal contact  
met de bodem.

KRINNER schroeffundamen-
ten hebben een draagvermo-
gen tot 70 kN (= 7 ton).

De gepatenteerde uit staal 
geklopte schroefpunt zorgt 
voor een exacte positionering 
in elke bodemstructuur

HET SCHROEFFUNDAMENT
efficiënt · geen beton · duurzaam

12mm

50mm

KRINNER schroeffundamenten 
zijn in verschillende uitvoerin-
gen en lengtes (550 tot 2100 
mm) verkrijgbaar. 



profieldragers:
Nauwkeurige verbinding 
door variabele as- en hoog-
teverstelling (x- en y-as).

BEvESTIGINGSMOGELIjkHEDEN
duurzaam · toekomstgericht · productief

conusvorm/granulaat:
Speciaal kunststof conus-
vormig fundament, hoge sta-
biliteit en levensduur, voor 
hekwerk- en bordprofielen.

Houten balkdrager:
Met flensplaten modulair 
te gebruiken, afgestemd op 
de desbetreffende statische 
lasten.

bevestigingsartikelen:
3 resp. 4 tapbouten of stel-
schroeven voor een snelle 
en eenvoudige montage.

u-fiXering-systeem:
Eenvoudige bevestiging 
met as- en hoogtever-
stelling voor liggende en 
staande houtprofielen.

flensplaten:
Met flensplaten modulair 
toepasbaar, afgestemd op 
de desbetreffende statische 
lasten.

fundamentdeksel:
Nauwkeurige aanpassing 
van houtconstructies en va-
riabele hoogteverstelling.

innovatief centreersysteem:
Gepatenteerd systeem 
voor nauwkeurige afstel-
ling en loodrechte plaat-
sing van buisprofielen en 
masten (licht/vlaggen).

HET SCHROEFFUNDAMENT:
Schroefpunt uit één staaldeel geproduceerd, thermisch verzinkt, met doorgelaste indraaispiraal.

1

2
3

4

BuiSprofiElEN: kunnen bij montage exact worden gejusteerd. Hierdoor is een 
loodrechte stand altijd gegarandeerd. Grotere mastdiameters en draaglasten 
worden met flensplaten op de fundamenten gemonteerd.

1

CoNuSVorMiG fuNDAMENT: dient als behuizing voor het te monteren buis- 
of kokerprofiel. Dit profiel wordt met gebroken granietsplit of door een gepaten-
teerde excentrische centreerset in het fundament gecentreerd en gefixeerd.

2

fiXATiE: scherphoekig, gebroken granietsplit zorgt voor optimale 
stevigheid en stabiliteit.

3

BoDEM: wordt door het indraaien van het schroeffundament verdrukt, waar-
door rondom het fundament een vaste compressie ontstaat. Er hoeft geen 
grond te worden uitgegraven en dus ook niet te worden afgevoerd.

4
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Voorbeelden toepassingen

Carports

Vlonders en bruggen

Hekwerken

Houten terrassen, veranda’s

Trappen

Sport- en speeltoestellen

overkappingen (glas, polycarbonaat, textiel)

Windschermen, geluidswanden, schuttingen

pergola’s / paviljoens

Houten (tuin)huizen, bergingen

Houten hallen

Aanbevolen schroeffundamenten:
E-serie, F-serie, G-serie, M-serie, U-serie

HOUTBOUW
ecologisch · geen beton · duurzaam

vlonders

bruggen gesloten modulebouw

boomhutten

carports

trappen

Houten woningen

Houten terrassenpaviljoens

Het bouwen met hout is een 
duurzame en toekomstge-
oriënteerde oplossing. in dit 
kader is het KriNNEr schroef- 
fundament de juiste keuze. 
De omgevingsgrond blijft  
onbeschadigd, er vindt geen  
oppervlakteverdichting plaats 
en de logistieke belasting is 
gering.

carport: 10 schroeffundamenten 
e 89x1000-e60

pergola‘s



RECLAME- EN vERkEERSTECHNIEk
effectief · geen beton · stabiel

reclameborden

boarding reclame

spandoekframe reclame frame-reclameborden

reclame-objecten

verkeersborden

bewegwijzering

infobordenvlaggenmasten

tu-delft  bewegwijzering campus

benzinestation pylonen

reclamebord „bmW Welt“, münchen: 
6 schroeffundamenten 

m 76x1600-m16

Voorbeelden toepassingen

Vlaggenmasten

reclame- en infoborden

Spandoekframes

reclamepylonen

reflectorpalen, hectometerpaaltjes

Billboards

Dynamische reisinformatie systemen (DriS)

Bouwborden

Verkeerslichtsystemen

Bovenbouwconstructies

Geluidswanden

Waarschuwings- en informatieborden

Verkeersborden volgens regelgeving

Aanbevolen schroeffundamenten:
E-serie, F-serie, G-serie, M-serie, X-serie

Tijd en kosten besparen – de 
optimale en snelle montage-
mogelijkheden leiden tot een 
enorme besparing. Gelijktijdig 
wordt de ecologische, econo-
mische en materiële kwaliteit 
verhoogd. 
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INFRA-TECHNIEk
economisch · geen beton · flexibel

Bij bouwplannen met KriNNEr 
schroeffundamenten is opleve-
ring met hoge tijd- en kostenbe-
sparing rationeel mogelijk.

fietsenstalling (900 m²),
schiedam (nederland):
86 schroeffundamenten
m 24 76 x1200

leuningbouw / draaidoorgangen Zonnezeilen

Windschermen

afvalbakken

terrasoverkappingen

overdekte fietsenstalling

design lichtzuilen

design lichtmasten

speeltuinen

Voorbeelden toepassingen

Abri’s

Afzettingen, wieldwingers

Zonnezeilen / beschuttingswanden

Evenementenhallen

Kunstobjecten

Straat- en parkmeubilair

Sportplaatsinrichtingen

Solar lichtmasten

Windschermen, schuttingen en geluidswanden

Speel- en bewegingstoestellen

Terrasoverkappingen

Balvangsystemen

Video- en observatiesystemen

industrie-, veiligheids- en gaasdraadhekwerken

Aanbevolen schroeffundamenten:
E-serie, F-serie, G-serie, M-serie, K-serie

kunstobjecten
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De hoge kwaliteit van KriNNEr 
schroeffundamenten en funda- 
ment-inbouwdiepte tot 6,0 m 
maken het mogelijk om ook 
grotere constructies binnen een 
beperkt tijdsaspect te bouwen.

Containerunits of kant-en-klaar 
garages: alle fundamenten zijn 
getest en gecertificeerd volgens 
strenge richtlijnen op druk-, 
trek- en horizontale belastingen. 

uitbouw

noodgebouwen

kant-en-klaar garages mobiele showroom

noodwoningen

kantoorunits

evenementen- en tribunebouw laaddocks

glas- en kassenbouw auto showroom

mobiele showroom

gaggenau showroom aan het lago 
maggiore (Zwitserland):
38 schroeffundamenten

m 89x1600-m24

HALLEN- EN CONTAINERBOUW
veilig · geen beton · ongecompliceerd

Hallenbouw

Voorbeelden toepassingen

Containerbouw

productie- en opslaghallen

Gesloten modulebouw

lichttunnels

Evenementen- en tribunebouw

Machine- en voertuighallen

Houten en stalen hallen

Tentoonstellingsgebouwen / showrooms

Manifestatietenten

Grote projectieschermen

Glas- en kassenbouw

Bouwcontainers en noodgebouwen

Kant-en-klaar garages

laaddocks

Aanbevolen schroeffundamenten:
E-serie, F-serie, G-serie, M-serie



HEkWERkEN
stabiel · geen beton · professioneel

Tuin-, industrie- of veiligheids-
hekwerken;  ter bescherming 
of voor veiligheidsdoeleinden.

industriehekwerk 
schroeffundamenten 
e 89x800-e60

bouwhekwerken

vrijdragende schuifpoorten

balvangsystemen

Hekwerk voor wildbescherming 

gaasdraadhekwerken

industriehekwerken

Houten hekwerken

Hekwerken op helling

Voorbeelden toepassingen

industriehekwerken

Bouwhekwerken

Gaasdraadhekwerken

Balvangsystemen

Tuinhekwerken

Beschermingshekwerken

Veiligheidshekwerken

Aanbevolen schroeffundamenten:
E-serie, F-serie, G-serie, U-serie, K-serie
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Krinner Schraubfundamente GmbH wordt wereldwijd reeds 
in meer dan 40 landen vertegenwoordigd. 

uw Krinner leverancier:
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