Concrete solutions using
polypropylene fibers. Our specialty.
Better and easier concrete designs.
Our goal.

Punktfundament

Stribefundament

Designtype 1
Småt
Mellem +

:
:

Designtype 1

1000 DKK
3500 DKK

Småt
Mellem +

Designtype 2
Småt
Mellem +

:
:

:
:

5500 DKK
5500 DKK

:
:

8000 DKK
8000 DKK

Designtype 1

1000 DKK
2000 DKK

:
:

:
:

:
:

:
:

Småt
Mellem +

:
:

Fundamentsbjælke
Designtype 1

5000 DKK
5000 DKK

Småt
Mellem +

Designtype 2
Småt
Mellem +

Småt
Mellem +

:
:

2000 DKK
4500 DKK

Designtype 2

7500 DKK
7500 DKK

Småt
Mellem +

500 DKK
1500 DKK

Designtype 2

1500 DKK
2500 DKK

Designtype 1
Småt
Mellem +

Designtype 2
Småt
Mellem +

Småt
Mellem +

Kældervæg

Designtype 1
Småt
Mellem +

:
:

Designtype 2

2000 DKK
7000 DKK

Selvbærende dæk

Terrændæk

:
:

3000 DKK
7000 DKK

1000 DKK
2000 DKK

Støttevæg
Designtype 1
Småt
Mellem +

:
:

5000 DKK
5000 DKK

Designtype 2
Småt
Mellem +

:
:

9500 DKK
9500 DKK

Prisliste
Prisliste for projektering og dokumentation
af betonkonstruktioner med polypropylen
fiberarmering

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Designtype 1:
Projektering på baggrund af
kendte dimensioner og laster

Småt:
Tæt/lav og små bebyggelser

Designtype 2:
Projektering på baggrund af
kendte laster

Mellem +:
Alt større end kategorien
‘Småt’

T: (+45) 31 45 55 29

W: www.PPCD.dk

M: ppcd@ppcd.dk

Direkte funderet

Punktfundament
Rektangulære eller cirkulære individuelle fundamenter anvendes
oftest til at bære lasten fra en enkelt søjle.

Designtype 1 / Småt

Designtype 2 / Småt

1000 DKK

2000 DKK

Designtype 1 / Mellem +

Designtype 2 / Mellem +

3500 DKK

7000 DKK

Projektering på baggrund af
kendte dimensioner og laster

Projektering på baggrund af
kendte laster

per element

per element

per element

per element

Småt: Tæt/lav og små bebyggelser
Mellem +: Alt større end kategorien ‘Småt’

Grundpillen i PPCD er at skabe værdi for vores kunder gennem ingeniørtekniske beregninger, udarbejdelse af den fornødne
dokumentation samt rådgivning under hele processen, uanset omfang. Med vores fastprisydelser opnår du en konkurrencefordel
ved at kende dine omkostninger på forhånd og undgå pludselige efterkrav. Vi tager dog de nødvendige forbehold for projekter af
særlig karakter, samt eventuel om- og ekstraprojektering. Her vil vi også bestræbe os på indgåelse af fastprisaftaler.

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

T: (+45) 31 45 55 29

W: www.PPCD.dk

M: ppcd@ppcd.dk

Direkte funderet

Stribefundament
Stribefundamenter anvendes oftest til at bære lasten fra vægge, men
kan også bære lasten fra flere søjler.

Designtype 1 / Småt

Designtype 2 / Småt

1000 DKK

1500 DKK

Designtype 1 / Mellem +

Designtype 2 / Mellem +

2000 DKK

2500 DKK

Projektering på baggrund af
kendte dimensioner og laster

Projektering på baggrund af
kendte laster

per element

per element

per element

per element

Småt: Tæt/lav og små bebyggelser
Mellem +: Alt større end kategorien ‘Småt’

Grundpillen i PPCD er at skabe værdi for vores kunder gennem ingeniørtekniske beregninger, udarbejdelse af den fornødne
dokumentation samt rådgivning under hele processen, uanset omfang. Med vores fastprisydelser opnår du en konkurrencefordel
ved at kende dine omkostninger på forhånd og undgå pludselige efterkrav. Vi tager dog de nødvendige forbehold for projekter af
særlig karakter, samt eventuel om- og ekstraprojektering. Her vil vi også bestræbe os på indgåelse af fastprisaftaler.

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

T: (+45) 31 45 55 29

W: www.PPCD.dk

M: ppcd@ppcd.dk

Direkte funderet

Terrændæk
Terrændæk, der understøttes direkte af et underlag (jord og/eller
isolering) anvendes til at bære alle former for laster.

Designtype 1 / Småt

Designtype 2 / Småt

500 DKK

1000 DKK

Designtype 1 / Mellem +

Designtype 2 / Mellem +

1500 DKK

2000 DKK

Projektering på baggrund af
kendte dimensioner og laster

Projektering på baggrund af
kendte laster

per element

per element

per element

per element

Småt: Tæt/lav og små bebyggelser
Mellem +: Alt større end kategorien ‘Småt’

Grundpillen i PPCD er at skabe værdi for vores kunder gennem ingeniørtekniske beregninger, udarbejdelse af den fornødne
dokumentation samt rådgivning under hele processen, uanset omfang. Med vores fastprisydelser opnår du en konkurrencefordel
ved at kende dine omkostninger på forhånd og undgå pludselige efterkrav. Vi tager dog de nødvendige forbehold for projekter af
særlig karakter, samt eventuel om- og ekstraprojektering. Her vil vi også bestræbe os på indgåelse af fastprisaftaler.

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

T: (+45) 31 45 55 29

W: www.PPCD.dk

M: ppcd@ppcd.dk

Selvbærende

Terrændæk/Dæk
Selvbærende terrændæk eller dæk anvendes til at overføre laster til
bjælker, søjler, eller pæle.

Designtype 1 / Småt

Designtype 2 / Småt

5500 DKK

8000 DKK

Designtype 1 / Mellem +

Designtype 2 / Mellem +

5500 DKK

8000 DKK

Projektering på baggrund af
kendte dimensioner og laster

Projektering på baggrund af
kendte laster

per element

per element

per element

per element

Småt: Tæt/lav og små bebyggelser
Mellem +: Alt større end kategorien ‘Småt’

Grundpillen i PPCD er at skabe værdi for vores kunder gennem ingeniørtekniske beregninger, udarbejdelse af den fornødne
dokumentation samt rådgivning under hele processen, uanset omfang. Med vores fastprisydelser opnår du en konkurrencefordel
ved at kende dine omkostninger på forhånd og undgå pludselige efterkrav. Vi tager dog de nødvendige forbehold for projekter af
særlig karakter, samt eventuel om- og ekstraprojektering. Her vil vi også bestræbe os på indgåelse af fastprisaftaler.

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

T: (+45) 31 45 55 29

W: www.PPCD.dk

M: ppcd@ppcd.dk

Trykpåvirket

Kældervæg
Kældervægge anvendes til at optage såvel lodrette lastpåvirkninger fra
ovenstående konstruktion, samt vandret jordtryk.

Designtype 1 / Småt

Designtype 2 / Småt

5000 DKK

7500 DKK

Designtype 1 / Mellem +

Designtype 2 / Mellem +

5000 DKK

7500 DKK

Projektering på baggrund af
kendte dimensioner og laster

Projektering på baggrund af
kendte laster

per element

per element

per element

per element

Småt: Tæt/lav og små bebyggelser
Mellem +: Alt større end kategorien ‘Småt’

Grundpillen i PPCD er at skabe værdi for vores kunder gennem ingeniørtekniske beregninger, udarbejdelse af den fornødne
dokumentation samt rådgivning under hele processen, uanset omfang. Med vores fastprisydelser opnår du en konkurrencefordel
ved at kende dine omkostninger på forhånd og undgå pludselige efterkrav. Vi tager dog de nødvendige forbehold for projekter af
særlig karakter, samt eventuel om- og ekstraprojektering. Her vil vi også bestræbe os på indgåelse af fastprisaftaler.

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

T: (+45) 31 45 55 29

W: www.PPCD.dk

M: ppcd@ppcd.dk

Selvbærende

Fundamentsbjælke
Fundamentsbjælker anvendes til at overføre lasten fra f.eks. vægge til
adskilte dybe fundamenter, såsom pæle.

Designtype 1 / Småt

Designtype 2 / Småt

2000 DKK

3000 DKK

Designtype 1 / Mellem +

Designtype 2 / Mellem +

4500 DKK

7000 DKK

Projektering på baggrund af
kendte dimensioner og laster

Projektering på baggrund af
kendte laster

per element

per element

per element

per element

Småt: Tæt/lav og små bebyggelser
Mellem +: Alt større end kategorien ‘Småt’

Grundpillen i PPCD er at skabe værdi for vores kunder gennem ingeniørtekniske beregninger, udarbejdelse af den fornødne
dokumentation samt rådgivning under hele processen, uanset omfang. Med vores fastprisydelser opnår du en konkurrencefordel
ved at kende dine omkostninger på forhånd og undgå pludselige efterkrav. Vi tager dog de nødvendige forbehold for projekter af
særlig karakter, samt eventuel om- og ekstraprojektering. Her vil vi også bestræbe os på indgåelse af fastprisaftaler.

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

T: (+45) 31 45 55 29

W: www.PPCD.dk

M: ppcd@ppcd.dk

Trykpåvirket

Støttevæg
Støttevægge anvendes oftest til at indhegne et materiale, og påvirkes
derfor af vandrette laster.

Designtype 1 / Småt

Designtype 2 / Småt

5000 DKK

9500 DKK

Designtype 1 / Mellem +

Designtype 2 / Mellem +

5000 DKK

9500 DKK

Projektering på baggrund af
kendte dimensioner og laster

Projektering på baggrund af
kendte laster

per element

per element

per element

per element

Småt: Tæt/lav og små bebyggelser
Mellem +: Alt større end kategorien ‘Småt’

Grundpillen i PPCD er at skabe værdi for vores kunder gennem ingeniørtekniske beregninger, udarbejdelse af den fornødne
dokumentation samt rådgivning under hele processen, uanset omfang. Med vores fastprisydelser opnår du en konkurrencefordel
ved at kende dine omkostninger på forhånd og undgå pludselige efterkrav. Vi tager dog de nødvendige forbehold for projekter af
særlig karakter, samt eventuel om- og ekstraprojektering. Her vil vi også bestræbe os på indgåelse af fastprisaftaler.

Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

T: (+45) 31 45 55 29

W: www.PPCD.dk

M: ppcd@ppcd.dk

