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information om

RITNINGAR 
Konstruktionsritningar

Steg för steg ger vi dig 
handfasta råd om hur du 
beställer dina K-ritningar



1. 
vilket markförhållande gäller, t.ex 
platta på mark, pålad grund eller 
sulgrund.

2.
vilket mått gäller på grunden?
inte utsida fasad.

3.
finns det laster medräknade, s.k. 
lastplan, t ex bärande mellanvägg?

4.
vilken typ av byggnad skall grunden 
bära, t.ex garage, attefall, 2-vånings 
stenhus etc?

5.
information om fastighetsbeteckning, 
kommun, geoteknisk undersökning 
eller byggnadslovshandling.

6.
lokal konstruktör skall anlitas om krav 
på uppstarts eller byggmöten måste 
ske på arbetsplatsen. vi gör inga arbets-
platsbesök.

7.
normal leveranstid är 6-7 dagar 
för k-ritning om inget annat anges. 
vid pålade grunder ca 2 veckor.

BASKRAv 
för beställning av K-ritningar



OFFERT FRÅN AT FÄRDIG GRUND

RitningsundeRlag

K-Ritning

Bygglovshandling

Övrigt

grund
Kantelement höjd:

         L-Element 

Droppkant                 mm

         Annat/övrigt

Kunduppgifter 
Återförsäljare

Namn: 

Order nr:

Adress: 

Kommun/Byggplats:

Stad: 

Fastighetsbetäckning:

Tel: 

Planerad byggstart:

E-post:

typ av hus
Stenhus 

Trähus 
Antal plan
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ett svenskt familjeföretag grundat 1974

affärsområden skruv & infästning, grund & armering, väggprodukter 
spånga domnarvsgatan 21, Box 59, 163 90 spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27

malmö Hohögsgatan 10, 212 31 malmö, tel 040-21 02 30, fax 040-21 84 12
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se

© Copyright. Arne Thuresson Byggmaterial AB. 2018.

vISSTE DU ATT

at färdig grund är ett komplett
koncept från ritning till leverans.

era ritningar omvandlas till
en komplett grundoffert.

allt levereras direkt på plats
enligt överenskommen tid.

Vi gör det lättare för dig

Så här enkelt beställer du din grund

ritning offert Leverans
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