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Skruvpålar och stålrörspålar 
 
AlfaBryggan AB erbjuder ett brett sortiment av skruvpålar som fundament till byggnationer.   
 
Grundläggning med skruvpålar är ett enkelt, tyst och rent alternativ till traditionell pålning. 
Skruvpålarna skruvas snabbt ner för hand, med en mobil rotator eller med grävare till 
frostfritt djup för att undvika tjälskjutning och för maximal bärighet. Du får snabbt en pålitlig 
grund att bygga på. www.tinyurl.com/Skruvpale 
 
Denna -för bärverksdelar i stål, CE-märkta (SS-EN 1090-1) kvalitetsprodukt tillverkas i Finland 
och offereras i Sverige av AlfaBryggan AB. I Finland och många andra länder är skruvpålen 
sedan länge en väl beprövad och använd produkt för grundläggning. www.paalupiste.com/sv 

 
Att skruva innebär att det blir mindre massor som behöver transporteras från platsen, vilket 
sparar transportkostnader och minskar klimatpåverkan. Andra fördelar är kortare 
projekttider, enkel installation, lättillgänglighet och minskat koldioxidutsläpp. Allt detta och 
att det blir mindre kostnader gör valet av grundning enkelt där det är möjligt.  
 
Exempel på användningsområden är hus, altaner, bullerplank, carport, bryggor, spångar, 
varmluftstält, solcellsparker, skyltar mm. Skruvpålen är också lämplig för dragbelastning, 
exempelvis vid förankring av master och som ankare till ställningar. Skruvpålen kan skruvas 
upp och är återanvändningsbar. 
 
Vid större projekt rekommenderas alltid att göra en geoteknisk undersökning för att välja rätt 
storlek/vingbredd och beräkna antal skruvpålar som ska användas. 
 
Fördelen med att anlita AlfaBryggan AB är att man får en produkt av högsta kvalitet och ett 
trevligt bemötande samt kunskap i form av många års erfarenhet med flera referenser som vi 
är mycket stolta över. Produkterna byggs i fabrik i en kontrollerad miljö och transporteras 
sedan direkt till kund. Se referenser: www.tinyurl.com/Referenser-Skruvpalar 
 
Vi ger dig produkten och tryggheten som hos ett stort företag samtidigt den personliga 
kontakten som bara ett mindre företag kan erbjuda. Våra kunder är kommuner, 
byggentreprenörer, entreprenad samt privatpersoner. 
 
Välkommen att kontakta oss! Tack. 

 

 
 

Vi hoppas att Ni kontaktar oss och ser fram emot att bli Er nya leverantör. 
Med vänliga hälsningar 

 

 

AlfaBryggan AB 556834-9749 
VD Christer Ulfvengren 
Bryggkonsult och auktoriserad bryggspecialist 
Tfn:08-39 16 72  Mob:070- 482 69 09 christer@alfabryggan.se 
www.alfabryggan.se 
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Några referenser 
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