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HUs MeD LÄTTreGeLsYsTeM 
I ÅTerVUnneT sTÅL

IDroTTsanLÄGGnInGar,
Aktivitetsytor & Idrottsgolv för både inomhus och utomhusbruk.

Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar samt industriella byggnader. 



HUs MeD LÄTTreGeLsYsTeM I ÅTerVUnneT sTÅL
Bostäder med lättregelkonstruktion i återvunnet stål

HUS MED LÄTTREGELKONSTRUKTION 
I ÅTERVUNNET STÅL

EUROPEAN
CERTIFICATE

ISO 9001/
2015 QUALITY

KONSTRUKTIONSELEMENT

ANDRA  FöRDELAR:

ÅTERVUNNET, GALVANISERAT  STÅL
INDUSTRIELLA BYGGNADER

Vi tillverkar och monterar smarta lättregelkonstruktioner i återvunnet, 
galvaniserat stål, förmonterade i konstruktionselement med den allra senaste 
datoriserade tekniken, ett numeriskt styrsystem med millimeter precision.

Bärande stålkonstruktioner, tillverkade enligt 
den europeiska certif ieringen EN-1090.

Vi erbjuder innovativa lösningar, 
förbättringar av ljudisolering, siesmisk 
motstånd, ökad produkt livslängd och 
termisk isolering, vilket är fördelaktigt 
i vårt nordiska klimat.

Konstruktionselement för byggnader 
upp till 5 våningar. Exakt, snabb och 
prisvärd tillverkning.

Vår teknik är revolutionerande när det 
kommer till industribyggnader med 
ett 15 m fritt spann. Vi har minskat 
materialåtgången till 25 kg/m2!

förbrukningsminskning, dvs. mindre använt stål, kortare produktionstider,  färre arbetstimmar vid 
montering, kostnadsminskning och viktreduktion av konstruktionselement. Inga förankringsbultar i 
fundamentet behövs, lätthanterbara och flexibla element, enka 2D- och 3D-planer.

Fabriksproduktionskontroll i enlighet med 
europeisk standard EN 1090-1, 2. Vi tillämpar 
CE-märkning enligt vår europeiska certifiering 
utfärdat av revisionsbyrån TÜV SÜD München.

Vi garanterar produktkvalitetshantering i enlighet 
med ISO 9001/2015. Kvaliteten övervakas av det 
välkända revisionsbolaget TÜV SÜD München

Modern byggteknologi med lättregelsytem i återvunnet stål. Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar.



IDroTTsGoLV aV 
GeosMarT sweDen
Vi erbjuder marknadens bästa modulära idrottsgolv för såväl 
inomhus som utomhusbruk. Förutom idrottsgolv och aktivi-
tetsytor så är vi experter på konstgräsplaner.

Rillor som 
konstruktivt stöd

Vattenlagringskapacitet Vertikal- och 
horisontal 
dräneringssystem

Patenterad 
låsningssystem av 
expansionsfogar

Reducerad glidning- 
och rörelseförmåga

Perfekt passform 
mellan panelerna

Vi bygger idrottsanläggningar för olika ändamål 
exempelvis fotboll, handboll, basket, tennis, multisport- och 
utomhusplaner i alla slags storlekar med komplett utrustning.

GeoSmart Sweden erbjuder anläggning av konstgräs- 
och idrottsgolv, renovering och underhåll av alla sorters 
idrottsytor, byggande av utomhusgym, byggande av 
idrottsanläggningar samt övrigt byggarbete. Vi strävar efter 
en hållbar utveckling med högsta möjliga kvalitetsstandard.

Base Panel teknologin erbjuder innovativa modulära fundament 
till idrottsgolv för både inomhus-och utomhusbruk. Base Panel se-
rien är ett smart modulärt fundament, där behovet  av traditionella 
jord-, sten-, betong- och asfaltsfundament minimeras eller i vissa fall 
helt elimineras.

Vår revolutionerande och patenterade teknologi med sin unika 
låsningssystem bidrar till ökad säkerhet och ökad prestanda. Vårt 
modulära underlag garanterar oöverträffad dräneringskapacitet 
och extremt enkel- och snabb montering. De är utformade för att 
maximera säkerheten och prestandan hos idrottsutövaren. 

Våra paneler erbjuder såväl ogenomträngliga som genomträngliga 
dräneringsfunktioner, enkel installation och strukturell integritet i 
en enda produkt.

Inget annat företag i branschen har löst fler problem när det gäl-
ler att tillhandahålla installationslösningar i en och samma produkt.

Vår produkt utgör det perfekta fundamentet till all slags idrotts- 
och aktivitetsytor, såsom konstgräs, alla typer av inomhus- och ut-
omhusbanor, lekparker, aktivitetsytor på tak, dansgolv mm. 

VÅra ProDUKTer: Base PaneL TeKnoLoGI



ProduktegenskaPer för en Positiv klimatPåverkan:

Vi erbjuder ett klimatneutralt byggande med vår innova-
tiva teknik där vi tillverkar hus med lättregelkonstruktion av 
återvunnet stål med en toppmodern, högteknologisk och 
digitaliserad tillverkningsprocess. 

Återvunnet stål minskar koldioxidutsläpp. Vi jobbar ständigt 
med att minska materialåtgången i tillverkningen. Vi har 
minimerat materialsvinn och kortat ner produktionstider. 
Allt detta har en avsevärd positiv effekt på klimatpåverkan. 

KLIMaTPÅVerKan:
MYCKET VUNNET,  ALLT ÅTERVUNNET MED 
KLIMATNEUTRALT BYGGANDE- är vårt motto med 
vilket GeoSmart Sweden erbjuder ett nytt hållbart 
koncept för att tillverka huskonstruktioner. 

▪  Stor potential i återvinning och återanvändning

▪  Återvunnen råvara minskar koldioxidutsläpp

▪  Mindre omgivningspåverkan på grund av effektiviserad 

arbetsprocess

▪  Snabb och enkel montering

▪  Minskad vikt 

▪  Ökad kostnadseffektivitet

▪  Enkel transport p.g.a. låg vikt, och modulernas mindre 

omfång

▪  Enklare prefabricering

▪  Hög kvalitetskontroll, ökad produktkvalitet

▪  Bättre motståndskraft mot fukt- och väderförhållanden

▪   Utmärkt värmeisoleringsförmåga.



övriga

3d- modell

anVÄnDnInGsoMrÅDen:

Den fÄrDIGsTÄLLDa KonsTrUKTIonen efTer MonTerInG. Inför Varje ProjeKT TILLHanDaHÅLLs en 3D-rITnInG.

TILLBYGGnaTIon ocH renoVerInG aV TaKsToLar 

Vår konstruktion kan med stor fördel användas vid tillbyggnationer och renovering av takstolar. 
Bra motståndskraft mot fukt och påväxt som svamp och mögel. 

Den minskade vikten av 
konstruktionselement ger minskad 
belastning på byggnaden

Den modulära konstruktionen är byggd 
med digitalt märkta och kvalitetssäkrade 
prefabricerade element.

Ökad livslängd och statisk stabilitet

Den modulära lättregelkonstruktionen 
monteras snabbt och enkelt vilket bidrar till 
minskade arbetstimmar- och kostnader. 

Bra motståndskraft mot fukt och påväxt som 
svamp och mögel.



oM oss

Varför Geosmart sweden?

MÅL ocH VIsIon HUr VI TÄnKer
Vår målsättning är att utveckla konstruktiva, högkvalitativa lättre-
gelsystem baserade på konstruktioner av återvunnet stål. Vår vision 
är att leda utvecklingen och ta lättregelsytem till nästa nivå. 

Vi har utvecklat de bästa lättregelsystemen med innovativ 
teknik i galvaniserade stålkonstruktioner av återvunnet stål. 
I våra toppmoderna fabriker tillverkar vi de mest högpreste-
rande produkterna. 

MYCKET VUNNET, ALLT ÅTERVUNNET MED KLIMATNEUTRALT 
BYGGANDE- vi smälter gamla bilar och förvandlar dem till hus-
konstruktioner, vilket är ett nytt hållbart koncept att tillverka 
huskonstruktioner. 

▪  Vårt byggsystem innebär ett lägre slutpris och snabbare tillverkning;

▪  vi är ISO- och CE- certifierade;

▪  vi strävar efter att ständigt minska klimatpåverkan;

▪  våra konstruktionselement är tillverkade av återvunnet material;

▪  vi minimerar materialsvinn;

▪  byggnadselementen är lätta att transportera och enkla att montera;

▪  vi erbjuder en kvalitetssäkrad, kontrollerad och datorstyrd tillverkningspro-

cess i toppmodern fabrik; 

▪  vår effektiva och exakta byggprocess minimerar risken för förseningar.
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VÅra TjÄnsTer 

TVeKa InTe aTT KonTaKTa oss

frÅn DesIGn TILL fÄrDIG ProDUKT

DesIGn
Datorstödda konstruktionstjänster som uppfyller lagstiftningen 
Eurocode 3. Vår inhouse arkitekt och konstruktör stöttar hela vägen 
från idéskiss till färdigt bygglov. 

TeKnIsK DoKUMenTaTIon, KonsTrUKTIonsrITnInGar
När A-ritningarna är färdiga och godkända gör vi i ordning kons-
truktionshandlingarna. Vi följer Eurocode 3, rådande byggregler 
samt detaljplan. 
3D-ritning
För en bättre förståelse tillhandahålls även en 3D-modell

TILLVerKnInG
Vi erbjuder en högteknologisk tillverkningsprocess som är digitali-
serad och automatiserad i hög grad. 

förMonTerInG 
På kundens begäran kan förmontering ske i fabrik.

TransPorT 
Vi erbjuder transporttjänster för att leverera konstruktionen. Trans-
port sker via oss eller dig enligt avtal. 

Leveransvillkor enligt INCOTERMS. Leveransvillkoren är inkluderad 
i offerten. 

MonTerInG 
Konstruktionsmodulerna monteras på plats på betongfundament. 
Självborrande skruvar fäster ihop elementen. Monteringsins-
truktion samt 3D-modell medföljer. 

Ett team på 4-6 montörer kan enkelt skruva ihop konstruktionen. 
Infästningen på betongfundament görs enligt konstruktionsritnin-
gen. Monteringen görs via oss eller på egen hand utifrån kundens 
behov. 

KonsULTTjÄnsTer 
Vi erbjuder konsulttjänster för en bättre förståelse av vår byggtek-
nik.

assIsTans 
Monteringshjälp erbjuds vid behov. 
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Vi ERBJUDER TOTALENTREPENAD. Byggande av bostäder, villor och flerbostadshus upp till 5 våningar samt industriella byggnader. 

g e n e r a l  m a n a g e r

EMAIL : ginahermansson@gesomart.nu
PHONE : +46702013757


