I essguide.se ser du snabbt hur din trall kommer se ut och vilket material som behövs för bygget.
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Planera sommarens trallbygge som ett
proffs
Nu drar säsongen för trallbyggen av alla dess former igång och även den som
inte har byggfirma kan med hjälp av ESSGUIDE planera sitt bygge som ett
proffs. ESSGUIDE är en webbapp som du använder i din telefon, padda eller
dator. Direkt du besöker sajten esssguide.se lägger du den som en ikon i
telefonen och får en smidig genväg till den.
I appen får du helt gratis tillgång till ett professionellt planeringsverktyg som
fungerar som en checklista för ditt trallbygge. Appen hjälper dig

dimensionera, välja rätt material och lämpligt antal fästpunkter.
– Appen går igenom alla delar av trallbygget, från att rita upp till att göra
beräkningen för trallbygget, berättar Christofer Lindberg, produktchef på
ESSVE, och fortsätter: Till att få med allt material man behöver direkt vid
första inköpet, så slipper man åka fram och tillbaka till bygghandeln.
– Du väljer enkelt form på trädäcket, anger måtten och med snabba klick
markerar du var trappen ska vara och vilket virke du vill ha. Appen sköter allt
det jobbiga med att utföra hållfasthetsberäkning, tänka på bärlinans
dimensionering, rätt mängd beslag, skruv och till och med virket. Dessutom
är allt i appen är anpassat till de nya rekommendationerna från
branschorganisationen Svenskt Trä och tar även hänsyn till vilket träslag och
vilken miljö du valt för projektet. Så koppla av och ta en kopp kaffe medan
appen gör jobbet.
På det här sättet får du direkt en komplett inköpslista för hela bygget. Mejla
den enkelt som en beställning till byggvaruhandeln så att de kan plocka ihop
allt eller till dig själv som kom ihåg och inköpslista. Listan inkluderar även
extra material för att täcka eventuellt spill. Din ritning sparas i appen och du
kan ta fram dem i efterhand för att göra eventuella justeringar.
Appen tar dig igenom följande steg:
* Form och storlek
* Materialval
* Dold eller synlig trallskruv
* Infästning i fasad
* Grund och bjälklag
* Dimensionering av bärlina
* Trappor och räcken

* Miljö och underhåll (exempelvis havsnära, pooldäck, tösalt etc)

ESSVE är kända för sina innovativa lösningar och höga kvalitet när det gäller
skruv och infästningar. Varje år tillverkar ESSVE så mycket trallskruv så att
det räcker för att bygga trall i hela Nacka kommun. Totalt sett produceras
över 5 miljoner skruvar varje dag. ESSVE är proffsens val och ESSGUIDE är
ytterligare ett sätt att göra deras vardag enklare, vilket nu alla hemmafixare
också kan dra nytta av.

