
Fleksibelt 
Systemet er tilpasset alle Byggesystem 

produsert i EPS (Ekspandert Polystyren) 

Plastikkforankringen i Byggesystem av EPS 
kan variere fra produsent til produsent

Systemet passer til C/C 15 og 20cm  

Skinnen som skrues til vegg er 
2.8m lang, 16kg_ symmetrisk

Justerbar høyde på gangbane  
 

Støttesystem for Isolerende Byggesystem

     Asia-Norway.com  har utviklet et støttesystem
     for Isolerende Byggesystem

 Systemet forhandles av                    

Mer info:www.asia-norway.com
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Styrke  
Galvanisert Stål  

Punkt belastning 200kg

Hektes i ønsket høyde, å festes med 
skruer i plastforankring (EPS Byggesystem)   

Sammenleggbart for enklere 
lagring og transport

  
 



Lagring & Transport 

Du får et sett med 30 STK i en solid transport boks

Løftes med Truck eller Kran

Total vekt 785kg
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Skråstag 
Tilpasset alle typer skråstag

Utleiefirma har skråstag
som passer til systemet

Eller kontakt B.SØRBØ AS
som har skråstag på lager

www.bsorbo.no



Vi våger påtanden - BEWI Byggesystem er fremtidens byggesystem. 
Systemet er miljøvennlig, energibespare-ne og svært fleksibelt - 
og kan benyttes til fundament, grunnmur og vegger i så vel 
bolighus som industrilokaler og landbruksbygg.

BEWI har vært en stor støttespiller i utviklingen et 
Støttesystemet til vårt Byggesystem, å vi vil nå lagerføre dette.
Ved bestilling sender vi dette sammen med produkter du har bestilt. 

WWW.BEWI.NO 


