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Lätt att hantera 
och transportera.

Tidsbesparande
armeringsbalkar.

FÄRDIGA
ARMERINGSBALKAR

MONTERINGSANVISNING



Villakorgen® är lätt att transportera och hantera
på lastbil eller släpvagn.
Ca 15 kg/st, verklig längd är 2 985 mm.

Placera ut kantbalkarna och cellplasten enligt
ritning, se Monteringsanvisning GRUND.

Därefter lätt att lägga ut Villakorgen® i formen
på markdistanser.

1

2

3



Villakorgen®s format är anpassad efter kant-
elementens höjd, t ex 300-400 mm.
För andra mått, se Villakorg® Kombi.

Med fria stångändar görs längdskarvningen mycket 
enkel. Villakorgen® är tillverkad som hane och hona 
och är konisk.

Villakorgen® monteras så att skarven blir 600 mm 
omlott och står på distanser, vilket ger bygglängd 
2385 mm.

4

5

6



Komplettera hörnmontage med 4 st B-järn.
I detta fall är ett B-järn en 12 mm armstål som
bockats i 90° med längd 600x600 mm.

Eller bocka de fria stångändarna 90° och stick in 
omlott i varann.

Villakorgen® går att komplettera med fler 
armeringsjärn om så krävs.
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Komplettera konstruktion eventuellt med vattenburen 
golvvärme.

När armeringsnätet najas fast i Villakorgen® är
konstruktionen färdig för gjutning.

Viktigt
Kontrollera alltid med din konstruktör vad din konstruktion 
kräver för laster, så rätt dimension av kantbalken fås.

VILLAKORG® KOMBI

120 mm

200 mm
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200
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VK24L

VK40L

VK32L

120 mm

120 mm

VK24S
200 mm

200 mm

VK40S

Kombineringsförslag vid andra höjder och bredder på kantbalken 
kan kompletteras med extra armeringsjärn.                        
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VILLAKORG®

INfORMATION

*7391695273705*

VILLAKORG12
Antal: 1 st
Best.nr: 273705

Art. VILLAKORG12
Storlek: 120x200x2985 mm
Vikt: ca 15 kg

*7391695273705*www.thuresson.se

*7391695273903*

VILLAKORG20
Antal: 1 st
Best.nr: 273903

Art. VILLAKORG20
Storlek: 200x200x2985 mm
Vikt: ca 16 kg

*7391695273903*www.thuresson.se

Total längd 2985 mm. Bygglängd 2385 mm.
8 st 8 mm byglar, 4 st 12 mm armeringsjärn.
Höjd 120 mm alt 200 mm, bredd 200 mm.

Villakorgen® går att komplettera med fler 
armeringsjärn.

För andra format och storlekar, kontakta 
oss för pris och leveranstider.




