
SÄKER25 ÅRS GARANTI HÅLLBAR GODKÄND AV CGK

FOSSILFRI INSTALLATION I HELA SVERIGE

Fundament Frid™

 

Marknadens bästa gravstenssäkring,
med 100% återvunnet material



Resultat som talar för sig själv

Fundamentet Frid har marknadens längsta lut-och produktgarantier. Skulle er gravsten mot 
förmodan luta mer än föreskrifterna säger så ligger ansvaret helt på oss att åtgärda det. 
Fundamentet ger inte bara tryggheten i att veta att du möts av en gravsten som står stolt, 
utan också vetskapen att ni investerat i en produkt som är skapad för att förhindra olyckor.

Massor som motvikt

När fundament Frid är monterat så hjälper 
de jordmassor som är ovan samt under till 
att hålla fundamentet på plats. Dessa 
massor fungerar som motvikt för att
förhindra rörelse. Jordmassorna ovan funda-
mentet uppgår till ca 100kg.
     
     

Högre brytpunkt

Då produkten är tillverkad i solid högkvalita-
tiv PP/EPDM så finns det ingen risk att 
produkten spricker eller ger vika för normal 
markrörelse. Brytpunkten förskjuts genom 
att kraftiga stödkanter går upp längst sidor-
na på stenen. Stödkanterna förhindrar även 
att stenen välter om dubbarna är helt 
förbrukade.

Innovativ produktdesign
Anpassningsmöjligheter
Produktens design möjliggör anpassning till nästan alla gravstenar. Då dubbarna är flytt-
bara och bredden mellan stödkanterna anpassningsbar kan fundament Frid användas till 
både gamla och nya gravstenar med eller utan sockel.

TILLVERKAS I SVERIGE AV 100% ÅTERVUNNET MATERIAL

Redan idag är tusentals gravstenar säkrade med fundament Frid, bland annat i Lund, Växjö 
och Båstad pastorat. Installationen utförs på fackmannamässigt vis, med hänsyn till kyrko-
gårdens unika förutsättningar. 



Marknadens längsta garantier!
Produktgaranti
Vi använder oss av högsta möjliga kvalitet på materialet och konstruktionen har en 
väl tilltagen godstjocklek. Plasten varken ruttnar, rostar eller påverkas över tid och 
de rostfria dubbarna som håller gravstenen på plats följer Centrala Gravvårdskom-
mitténs krav. Vi lämnar 50 års produktgaranti på alla fundamentets komponenter
och 25 års installationsgaranti. En gravsten ska inte behöva säkras mer än en gång.

Made in Sweden

Fundamentet Frid™ tillverkas i Sverige
och säljs globalt

Bra miljöval!
Miljö och hållbarhet
Fundamentet Frid tillverkas av 100% återvunnen plast av högsta möjliga kvalité.
Detta ger en miljöbesparing på ca 80% jämfört med om nyråvara används.
Återvunnen plast har generellt sätt en lägre klimatpåverkan än material som stål och 
betong. Plastråvaran har genomgått flertalet analyser och inga mikroplaster eller skadliga 
ämnen som PAH kan spåras.
Produktionen är ISO14001- och ISO9001-certifierad, det innebär att vi kommer göra 
beräkningar på all vår klimatpåverkan och klimatkompenserar våra utsläpp både vid tillverk-
ning och installation. Fossilfri installation är vi ensamma om att erbjuda.

 

Arbetsmiljö
Produktens innovativa design och materialval gör den lätt att 
bära, transportera och förvara.

Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:2 skall tyngre upprepan-
de lyft över 15kg undvikas i högsta möjliga mån. Fundamen-
tets totala vikt inklusive de rostfria dubbarna uppgår till 
högst 8.5kg.

ISO-CERTIFIERAD PRODUKTION & INSTALLATION



Fundament Frid™   Styck      Pall (28)

Höjd     275 mm     2100 mm

Bredd     485 mm     800 mm 

Längd     600 mm     1200 mm

Vikt     8,5 kg      260 kg

Co2-eq besparing*   27 kg      756 kg

Pris (inkl. montering)**   3 436 kr     96 208 kr

Fundament Frid™ - L  Styck      Pall (16)

Höjd     275 mm     2200 mm

Bredd     800 mm     800 mm 

Längd     600 mm     1200 mm

Vikt     12,5 kg     200 kg

Co2-eq besparing*   39,7 kg     635,2 kg

Pris (inkl. monterig)**  Offert          Offert

*Jämfört med att använda nyråvara

Varför togs produkten fram?
Det finns ett behov av att öka säkerheten både på landets kyrkogårdar. Vi har 
en lösning som vi vet gör avsevärd skillnad.

Idén till fundamentet Frid föddes genom att grundaren har ett förflutet inom 
produktutveckling riktad mot kritisk infrastruktur. När radion informerade om 
att ännu en olycka hade skett med vältande gravstenar blev det naturligt att 
ta fram en produkt som kunde förhindra detta.

Kyrkogårdar är oftast ortens mest välskötta plats och är inte allt för sällan 
omgiven av fantastisk miljö och vyer. Oavsett om det är inne i stadskärnan, 
samhället eller på landsbygden. Dessa platser vill vi att fler ska uppleva och 
uppskatta på ett säkert sätt.    
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