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L-eLementer

Den permanente Løsning
- skaber uanede opbevaringsmuligheder

anvendelsesområder
L-elementer anvendes som en- og tosidet belastbare elementer for 
samtlige løsvarer inden for industri, miljø, genvinding og landbrug.

L-elementer udmærker sig ved at have en lodret side, der kan 
stå ud i skel eller ud til ikke-belastbare ydervægge i halbygninger. 
De anvendes overvejende til plansiloer og planlagre, men kan 
også med fordel an-vendes i eksisterende haller. Derudover kan 
L-elementerne anvendes til køreramper, skråningssikring og som 
støjskærme.

Byggebjerg Beton A/S er certificeret efter gældende regler hos 
BVQI/DK.
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stabilitet
L-elementer kan - alt efter opgave - stå 
af sig selv, stå på fundament, fastholdes til 
fundament eller bygges sammen med gulv. 
Højde og belastning afgør hvilken funde-
ringsløsning, der bør vælges.

L-elementernes stabilitet er afhængig af 
såvel det lagrede materiale som af even-
tuelle komprimeringsfartøjers egenvægt 
eller anden kørende trafik.

Den nødvendige stabilitet, som udover 
den elementet selv tilvejebringer via sin 
egenvægt, kan opnås ved befæstelse til gulv/-
fundament via limankre eller armerings-
koblinger.

L-elementer fra Byggebjerg Beton fås i 
højder fra 1,10 til 6,00 m. 

Løsningsdetaljer
Ud over standardelementer produceres 
der hjørner og paselementer. Der er 
ligeledes mulighed for udsparinger i  
fod- og vægområdet.

L-eLemeNter

Hvis L-elementer skal tilpasses individuelle forhold står 
vores tekniske afdeling til disposition med løs ningsforslag.


