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Stambyte på tio dagar

Þ

Renovering där
de boende kan bo kvar

Þ

Luftande konstruktion med
keramik på golv och vägg

Þ

Miljövänligt, hållbart
och oorganiskt material

Þ

Färre hantverkare ger
smidigare renoveringsgång

Þ

Industriellt byggande
med hög kvalitet

Þ

10 års garanti

Moderna byggmetoder för

Badrumsrenovering
och stambyte

Ett nytt badrum
på bara tio dagar
PreBad innebär att ett nytt badrum byggs
inuti det gamla badrummet. En renovering med
nya stammar och tätskikt på minimal tid.

Istället för att riva gamla väggar, golv och
tak lämnas allt kvar och nya installationsfärdiga
väggar, tak och rör installeras i badrummet.
På golvet läggs en luftspaltsbildande matta
som avjämnas och därefter monteras tätsamt ytskikt.
Tack vare PreBad byggs en luftad konstruktion
som gör att eventuell fukt med tiden torkar ut
genom den befintliga bostadsventilationen.
En badrumsrenovering behöver inte ta längre
tid än tio dagar.

Gynnar såväl miljön som
fastighetsägarens ekonomi
En traditionell renovering av ett badrum resulterar
i cirka 850 kilo rivningsavfall i form av exempelvis betong, rör,
kakel och plast, enligt en undersökning från Boverket.
Den blir en betydande negativ miljöpåverkan då
det även krävs transporter för bortforsling av
rivningsmassorna.
Om renoveringstakten, de närmaste åren, ökar
till omkring 50 000 lägenheter per år blir det cirka 45 000 ton rivningsavfall som ska hanteras,
sorteras och transporteras till avfallsanläggningar.
Med utgångspunkt från Boverkets uppskattningar av rivningsmängden har PreBads miljöansvarig g jort en egen uppskattning av miljöpåverkan ur transportsynpunkt.

Som räkneexempel används ett verkligt projekt
i Skärholmen med 591 lägenheter som renoveras
på traditionellt sätt med omfattande rivningsarbeten, där transportsträckan till avfallsanläggningen är drygt 104 kilometer tur och retur.
Resultatet av samtliga transporter skulle bli ett
utsläpp på cirka 5,3 ton koldioxid.
Med PreBads renoveringstjänst blir mängden
rivningsmaterial försumbar. Miljöpåverkan avgränsas till enbart produktion och transport av
ingående delar. Det gynnar på så vis såväl vår
miljö som fastighetsägarens ekonomi.

PreBad tål att jämföras
Jämförelsen nedan har utgått från ett badrum på 3,5 kvm.
Eventuell badrumsinredning tillkommer.
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Traditionell
850 kg
2 månader
50 år
Hög

PreBad
0 kg
10 dagar
50 år
Hög

Testat och certifierat
PreBad är certifierat hos Sintef. Installationsarbetet kvalitetssäkras
genom de höga utbildningskrav som ställs på entreprenörerna.

Produkten finns med
i SundaHus

Ta del av filmen
Stambyte på 10 dagar

Manuell länk - https://youtu.be/16-5Dvupx_c

Våra koncept
KOMPLETT
stambyte och badrumsrenovering på tio till tolv dagar
NYTT
nytt badrum utan stambyte på fem till sju dagar
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