SKRUEFUNDAMENTER

Vejledning
til
BAYO.S
TALAJCSAVAROZÁSI
ÚTMUTATÓ

terrasseALAPOZÁSÁHOZ
på BAYO.S skruefundamenter
TERASZOK

Terasz BAYO.S talajcsavarokon
Az alapozást
befolyásolja
az időjárás, a talajcsavarok esős időben, hóban,
Terrasse
på nem
BAYO.S
skruefundamenter

fagyban is telepíthetők az év bármely időszakában.
Når du bruger skruefundamenter, er du ikke begrænset af regn, frost eller sne.
BAYO.S
skruefundamenter
kan néhány
monteresperc
hele alatt
året uanset
vejret így egy 25-50 nm-es teEgy talajcsavar
lehajtása
elvégezhető,
rasz alapozása
akár egy nap alatt
éspr.
azonnal
terhelhető,
nincs szükség
Installationen
af skruefundamenter
tagerelkészülhet
kun få minutter
punkt. F.eks.
kan skruefundamenterne
til en 25-50 m2 terrasse nemt laves på én dag. Du kan starte med at bygge selve terrassen
kötési időre.
straks efter.
A BAYO.S
talajcsavaros
alapok
rendkívül
alkalmazhatók
BAYO.S
er et
ekstremt fleksibelt
system,
der kanszéleskörben
tilpasses alle typer
jordforhold. szinte bármilyen talajtípusban, megspórolva a felfordulást és szükségtelen földmunkákat.
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1. VERZIÓ

Eksempel 1
HÁZFALHOZ
TERASZ
TerrasseRÖGZÍTETT
op mod hus
A terasz ház felöli oldala a homlokzathoz kerül rögzítésre. A talajcsavaros alapokat a zöld

Rem mod
hus skrues fast i facaden.
pontok
jelölik.

BAYO.S skruefundamenter er markeret med grønt punkt.

Talajcsavarokon elhelyezett teherhordó gerendák: 45 x 145 mm
Lécrács:
x 95påmm
Bærende45rem
BAYO.S skruefundamenter 45x145 mm.

45x95
mm.
AStrøopbygning
lécrács egymástól
való
távolsága cc. 500mm.
500 mm cc afstand mellem strøer.

homlokzati fal

Bærende re

m sættes

fast på væ

g.
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2. VERZIÓ

Eksempel 2
SZABADON
ÁLLÓ
TERASZ
Fritstående
terrasse
A BAYO.S talajcsavaros alapokat a zöld pontok jelölik.

BAYO.S skruefundamenter er markeret med grønt punkt.

Talajcsavarokon elhelyezett teherhordó gerendák: 45 x 145 mm

Bærende
rem
på mm
BAYO.S skruefundamenter 45x145 mm.
Lécrács: 45
x 95
Strøopbygning 45x95 mm.
A lécrác s egymástól való távolsága cc. 500mm.
500 mm cc afstand mellem strøer.

BAYO.S
talajcsavarok
BAYO.S skruefundamenter:
••
•
••
••
•
•
•

ISO
minősítéssel rendelkeznek
er
ISO-certificerede
er CE-mærkede
CEproduceret
jelöléssel
ellátott építőanyagok
er
i EU
er
godkendte
til byggeri
i EU
EU-ban
gyártott
és minősített
termékek
overholder EN-normen for stål, galvanisering
Az svejsning
acél minőségére, tüzihorganyzásra és hegesztésog
understøtter BR18
re vonatkozó szabványoknak megfelelnek
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3.
VERZIÓ 3
Eksempel

Fritstående
terrasse
påEGYSOROS
enkelt strøer
SZABADON
ÁLLÓ
TERASZ
GERENDA ELRENDEZÉSBEN
A BAYO.S talajcsavaros alapokat a zöld pontok jelölik.

BAYO.S skruefundamenter er markeret med grønt punkt,

Talajcsavarokon elhelyezett teherhordó gerendák: 45 x 145 mm

A gerendák
távolsága cc. 45x145
600mmmm.
Bærende
remegymástól
på BAYO.Svaló
skruefundamenter
600 mm cc afstand mellem strøer.

Ingen beton
Beton
mentes alap
Med
skruefundamenter
skal duföldmunkákra, nem kell a
• Nincs
szükség ásásra,
•
•
••
•
••

Ikke
grave földdel bajlódni
kitermelt
Ikke støbe med beton
Elkerülhető
a betonozással járó felfordulás
Ikke
køre jord bort
Ikke vente på hærdning
Nincs
kötési
az på
alap
azonnal
terhelhető
Men
bare
byggeidő,
videre
terrassen
med
det sammeés a
terasz építése azonnal megkezdhető
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TERASZ ÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INSTRUKCIÓK

Muligheder for opbygning

2 rétegű elrendezés

2 lags konstruktion

Gerendák		

Talajcsavarok közötti távolság

Remme
45 x 125 mm
45
mm		
45xx145
145
mm
45
x
175
mm
45 x 175 mm		

Afstand mellem skruer
Max. 1.200 mm
Max.
mmmm
Max.1.500
1.500
Max.1.600
1.600
Max.
mmmm

45 x 125 mm		

Max. 1.200 mm

Lécek			
Strøer

Talajcsavarok
közöttistrøer
távolság
Afstand mellem

45xx9595mm		
mm
45

400-600
1.300
- 1.500mm
mmcc

afhængig af krav fra terrassebrædderne
400-600 mm cc afhængig af krav fra terrassebrædderne

45 x 125 mm

45 x 125 mm		

1.300 - 1.600 mm

lags elrendezés
konstruktion
11rétegű
Strøer
Gerendák		

Afstand mellem
Talajcsavarok
közöttiskruer
távolság

45 x 145 mm		

1.300 - 1.500 mm

45 x 175 mm		

1.300 - 1.600 mm

45 x 145 mm
45 x 175 mm

1.300-1.500 mm
1.300-1.600 mm

* Der
tages
forbehold
for vægtbelastning
terrassen ogvalamint
jordbundsforholdene.
*A
tervezés
során
legyen tekintettel
a terasz várhatóaf
súlyterhelésére,
a talajviszonyokra
* Fastgørelse af terrassebræt afhænger af producentens anvisninger.

*A teraszburkolat elhelyezése a gyártói előírások alapján történik

Toldat

Csavarfej

Válasszon FIX és TOLDHATÓ talajcsavarjaink közül
BAYO.S FIX talajcsavarok

Vælg mellem faste og forlængbare skruefundamenter

A FIX szériába tartozó talajcsavarok adott hosszúságúak hozzá hegesztett csavarfejjel. A megfelelő

csavar kiválasztásához
vegye figyelembe a talaj összetételét, illetve az építmény várható összsúlyát.
Faste
skruefundamenter:
Da de har fast længde, er det altid nødvendigt at evaluere de statiske
forhold og jordens bæreevne for at vælge den korrekte jordskrue.

BAYO.S TOLDHATÓ talajcsavarok

Csavartest

A TOLDHATÓ szériába
tartozó talajcsavarok segítségével könnyedén állíthatja össze magának a megForlængbare
skruefundamenter:
felelő
hosszúságú
és
csavafejjel
ellátott típust.
toldható csavarok alkalmasak
nagyobb dybde
teherbírás
Er fleksible og særlig
velegnede
vedAjordbundsforhold,
hvor større
er
nødvendig
for mélység
at opnå
bæreevne
samt
vedterületen
skrånende
terræn.
Skruerne
elérésére
a lehajtási
növelésével,
továbbá
lejtős
is könnyedén
áthidalható
a
er
nemme
at
håndtere
og
de
kan
forlænges.
szinteltérés.

A megfelelő hosszúságú talajcsavarok kiválasztásában segítséget nyújt a gyártói teherbírási adatokat tartalmazó táblázat.

BAYO.S Skruefundamenter ApS
Torebyvej 23B, DK-4891 Toreby L · Tlf. 7220 7012
BAYO.S Magyarország
mail@bayosskruefundamenter.dk · www.bayosskruefundamenter.dk
info@bayos.hu

+36307603383

www.bayos.hu

Gyártó
i teherb
í rási adatok
CHART 
RECOMMENDED
LOAD BEARING CAPACITIES

HOBBY
Tal a jcsavarok
DIY GROUND
SCREWS Ø 65mm
Függőleges
nyomóerő force
vertical compression

Függőleges
húzóerő
vertical uplift
force
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horizontal
force erő
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Talajcsavarok
lehajtási
mélysége
Installation
depth
of the Ground
Screw (Groundpenetration)

values of
load capacity
wereértékek
determined
in the soil
type: semisolid
loam.
AListed
táblázatban
szereplő
teherbírási
közepesen
tömörödött
talajt feltételeznek.
AValues
megadott
értékek 35%
faktorral
are reduced
by a biztonsági
safety factor
of 35%.csökkentettek.
AValues
teherbírási
csak
hozzávetőleges
in theadatok
graph are
only
approximate. értékek.

A megfelelő talajcsavarok kiválasztásához statikai számítások szükségesek, adott esetben
Screws must be selected on the basis of static calculations and results of ground
teherbírási
próba
tension tests
onelvégzése
the site. lehet indokolt a tervezett építési területen.
AThe
gyártó
és a forgalmazó
vállal
talajcsavarok
nem megfelelő
kiválasztásámanufacturer
is notnem
liable
for felelősséget
any damagea due
to insufficient
or incorrect
selection
of screws.
ból
eredő károkért.
(1 kN = cc. 100 kg)
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