Prefabricerade badrum

Maximera projektet.
Bygg smartare.

Prefabricerade badrum

Hög kvalitet.
Rätt pris.
Vi erbjuder marknaden kvalitetsbadrum producerade under
kontrollerade former i industriell miljö. Lyft dem på plats i
byggnaden, anslut el, vatten och avlopp i schakt. Det är allt
som behövs – klara att använda!
AAA-diplomerad kreditvärdighet och den första tillverkaren av
prefabricerade badrumsmoduler med en typgodkänd produkt.
SINTEF har utfört testerna samt utfärdat typgodkännandet.
Sedan 2013 har vi även Svenskt typgodkännande från SP SITAC.
Parts badrum levereras även till olika Svanenmärkta huskoncept samt SundaHus.
Badrum från Part minskar byggtiden och ökar kvaliteten samt
värdet på Er byggnad.
•

Hög leveranssäkerhet

•

Tidsbesparande

•

Kostnadseffektivt

•

Hög och jämn kvalitet

•

Minimerar mängden avfall

•

Hög komfort

•

Projektanpassad inredning

Vi har mer än 25 års erfarenhet av produktioner som uppfyller
högt ställda krav på kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Vi har levererat tiotusentals prefabricerade och objektsanpassade badrum under årens lopp. Tillverkat i Kalix, levererat till byggplatser runt om i Skandinavien och övriga Europa.

Typgodkännande nr. SC0054-13

Konstruktionen

Avgörande detaljer.
Ett lyft för projektet.
Prefabricerade badrum för nybyggnadsprojekt. Projektanpassade där vägg-, tak- och golvkonstruktion följer ett standardkoncept.
Lätta väggar uppbyggda med plåtkassetter av alu-zink. Maskinlagt kakel som limmas direkt mot plåtkassetterna. Kan
förses med öppning för fönster. Formgjutet betonggolv med
tätskikt, klinker och fall mot golvbrunn. Våtrumstak av vitlackad plåt, uppbyggt av kassetter.
Komplett färdiga – sanitetsporslin, belysning, accessoarer m.m.
monterat vid leverans. Rördragning för vatten och avlopp. Provtryckt KV/VV-installation. Eldragning utförd. Kopplingsdosa för
anslutning av el placerad utvändigt på våtrummet.
Modulerna är emballerade för att tåla väder och vind under
transport och hantering på byggplats.
Leverans direkt till byggplats – just in time – för inflyttning
med truck eller kran under pågående stomresning av byggnaden. Även andra alternativ för inlyftning efter stomresning
förekommer.
Vi har olika lösningar för att undvika instegshöjd till badrummet, beroende på aktuell typ av bjälklag.
Layout, färgval, val av inredning, utrustning, fabrikat m.m. enligt beställarens önskemål.
Måttanpassat* efter beställarens ritningsunderlag.
*Maxbredd = lastbredd = 2470 mm på transportfordon
(bil alternativt järnväg).
Max längd = rekommenderas EJ längre än 3 m.

40 mm

Projektering & konstruktion

Grunda noga.
Säkra konstruktionen.
Badrummen byggs på en stålram av C-profil, 172x60 mm. Golvkonstruktionen består av en armerad, vattentät betongplatta,
tryckhållfasthet ca 70 Mpa, med monterad golvbrunn. Största
betongtjocklek är 60 mm.
Golvet formgjuts med fall mot golvbrunn, 1:50 i duschzon, som
även har en nedsänkning, en klinkerplattas tjocklek. Betongplattan får ett tätskikt av folietyp och levereras med ytskikt av klinker.
Ingjuten elektrisk golvvärmekabel, alternativt vattenburen golvvärme med 12 mm slang finns som tillval.
Part erbjuder en sockellösning, där mjukfog (silikon) i övergång
mellan golv/vägg ersatts av den vanliga cementbaserade fogmassan. Denna mer hygieniska och stilrena lösning har visat sig
uppskattad av våra kunder, som ett bättre alternativ till en silikonfog som har begränsad livslängd. Samtliga installationer för el
och vatten är placerade lätt åtkomliga för anslutning, inspektion
och underhåll. Isolering för brand- och ljudkrav kan beställas mot
tillägg.
Part CAD-ritar varje badrumstyp utifrån kundens projekterings
underlag. Efter uppritning skickas ritningarna till projektören/kunden för granskning och godkännande. Från godkända ritningar
producerar sedan Part en referensmodul i fullskala. Kunden får
därefter se, uppleva och godkänna det färdiga badrummet. Detta
är ett mycket viktigt moment för att kvalitetssäkra badrummet.
Referensmodulen ingår i leveransen som en i det totala antalet.
Efter besiktning görs en noggrann slutgranskning av badrummets ritningar och specifikationer innan serieproduktion av projektet påbörjas.

0,7 mm polyesterbelagd stålplåt
1 mm aluminium-zinkplåt

Gips 9 mm
Tätningsremsa över kassettskarvar
Kakel
Monteringslim
Egoferm 5 mm
Tätskikt

Klinker
Armerad betong

1:50
5 mm

1:50

Modulens uppbyggnad

Insidan ut.
Golv till tak.
Väggkonstruktion
Stomme av alu-zinkbehandlade stålkassetter. 9 mm gips är
monterad på kassetternas utsida. Invändig beklädnad med
kakel. Väggtjocklek 70 mm + kakel.
Installationer
Badrummen levereras med inredning och installationer. El, vatten och avlopp ansluts från badrummets utsida.
Golvkonstruktion
Stålram med en formgjuten betongplatta och monterad golvbrunn. Golvbeläggningen består. I de flesta fall av golvklinker.
Största betongtjocklek är 60 mm.
Transportfötter
Dessa skyddar golvbrunnen vid transport och lagring. Tran
sportfötterna demonteras i samband med att badrummet
ställs på plats inne i byggnaden.
Vid filigranbjälklag används istället permanenta fötter för att
bygga upp badrummet till aktuell golvnivå.
Takkonstruktion
Takkassetter av polyesterbelagd stålplåt. Kassetthöjd 40 mm.
Fördelningsbox
Samtliga vattenkopplingar är lätt åtkomliga via en lucka i badrummets innertak.

Därför är Part en bra avtalspartner

Koppla på.
Och koppla av.

Varför ska du då välja Part som avtalspartner? Vi kan räkna
upp några av alla de fördelar du får med oss i ett projekt.
• Produktion inomhus under kontrollerade former.
• Kortare byggtid.
• Minskad byggkostnad.
• Hög och jämn kvalitet.
• Teknisk kompetens i projekteringsskedet.
• Vi levererar en komplett produkt, kontrollerad och kvalitetssäkrad, som inkluderar projektering, materialupphandling,
tillverkning och 5 års garanti.
• Levererans – just in time – i den leveranstakt projektet kräver.
• Logistik – ett enda lyft – och allt material som hör till badrummet är på plats.
• Endast en avtalspart för allt som rör badrummet!
Kan det bli bättre?

Levererade projekt

Andras uttryck.
Ditt intryck.
Hur ser det perfekta badrummet ut om du låter fördämningarna brista och tankarna flöda? Håll inte tillbaka. Låt inte fasta
ramar och moduler begränsa dig i ditt skapande. Du kommer
att känna igen friheten när du ser den.
Välkommen till Parts värld.

Till vänster ser du ett urval av levererade projekt inom Norden.
På www.partab.nu hittar du flera lyckade kundprojekt där Part
bidragit till att lösa utmaningar med prefabricerade badrum
för hotell, vårdhem och bostadsfastigheter.

Hitta flera projekt på www.partab.nu/inspiration/portfolio
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Koppla på.
Och koppla av.

Part Construction AB

(huvudkontor samt produktion)
Industrigatan 17
SE-952 31 Kalix, Sverige
Växel: +46 (0)923 795 80
info@partab.nu
www.partab.nu

