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VÅT R U M S PRODU KTE R
Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och
renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan
vi leverera kundanpassade och flexibla produkter. Vårt mål är
att sätta kunden i centrum och med hög servicegrad uppnå
högsta möjliga kundnytta. Vi är miljöcertifierade enligt ISO
14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Utnyttja
gärna vår erfarenhet och låt oss hitta bra lösningar redan
i projekteringsfasen. Vi är bra på att leverera rätt sak på
rätt plats i rätt tid. Vi samarbetar idag med flera av landets
största fastighetsägare.
VÅT R U M S K AS S E T T E R
Alla modeller är tillverkade av 100% återvinningsbar
strängpressad aluminium vilket ger en lätt, robust och
stabil konstruktion helt i rostfritt utförande anpassad för
krävande våtrums miljö. Produkterna är utformade för
att passa väl in oavsett typ av badrum samt för en diskret
installation. Innehåller spolcistern till Wc och förmonterade
rör för anslutning till stammar. Bestyckningen består
endast av beprövade, typgodkända produkter vilket borgar
för en bra och säker funktion. Utförandet anpassas med
t ex individuell vattenmätning, avsättning till kök, tvättställ
och dusch - allt enligt kundens önskemål. Installationerna
blir lättåtkomliga för service och framtida utbytbarhet.
Städningen underlättas genom att Wc-skålen är vägghängd
och det finns inga synliga rörgenomföringar i golv eller
vägg. Användning av kassett minskar tidsåtgången vid ett
stambyte vilket medför lägre kostnader och underlättar
kvarboende under byggtiden. Rivning av gamla slitsar och
stammar undviks vilket reducerar damm och onödigt ljud
samt att rivningsmassorna minimeras. Våra produkter finns i
en uppsjö av modeller för att uppnå bästa möjliga anpassning
mot krav, kundönskemål och våtrummens möjligheter och
begränsningar.
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VÅT R U M S S L I TS 100
Våtrumsslitsen ger en lättskött lösning med tilltalande
utformning och praktisk funktion. Alla installationer är samlade
på ett ställe, bestyckningen består endast av beprövade och
typgodkända produkter vilket borgar för en bra och säker
funktion. Slitsens höga finish gör att den passar bra in i många
typer av våtrum. Konstruktionen har lätt demonterbara fronter
och sidostycken vilket gör inspektion och underhåll enkelt.
Städning underlättas genom att Wc´n är vägghängd och det
finns inga synliga rörgenomgångar i golv eller vägg. På slitsens
front kan handdukstork monteras. Finns i vänster, mitt och
högerställt utförande.

VÅT R U M S S L I TS K100
Våtrumsslits K100 är en vattenskadesäker installation för
”beklädnad” som smälter väl in i badrummet. Precis som övriga
modeller är stommen tillverkad i strängpressad aluminium,
vilket ger en lätt, robust konstruktion anpassad för den
krävande badrumsmiljön. Bestyckas endast med beprövade
och typgodkända produkter, vilket borgar för en bra och
säker funktion. Inspektion och service kan lätt utföras via
inspektionsluckan på slitsens front. Levereras komplett med
måttanpassade och borrade våtrumsskivor för kakelbeklädnad.
Städning underlättas genom att Wc´n är vägghängd och det
finns inga synliga rörgenomgångar i golv eller vägg. På slitsens
front kan handdukstork monteras. Finns i vänster, mitt och
högerställt utförande.

W C - M O D U L 200
WC-modulen kan med fördel användas där utrymmet i höjd
begränsas av exempelvis ett fönster eller annat hinder.
Kombinerar våtrumslitsens fördelar med små installationsmått
och lättstädat tack vare vägghängd Wc. Modulens ovansida
är försedd med en praktisk avställningsyta som kan väljas
i passande material. Innehåller spolcistern till Wc och har
förmonterade rör för anslutning till stammar. Bestyckas endast
med beprövade och typgodkända produkter, vilket borgar för en
bra och säker funktion. Konstruktionen har lätt demonterbara
fronter och sidostycken vilket gör inspektion och underhåll
enkelt. Finns i vänster, mitt och högerställt utförande.
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WC - M O D U L E N K200
Wc-modul K200 är en vattenskadesäker installation för
”beklädnad” som smälter väl in i badrummet. Modulens ovansida
är försedd med en praktisk avställningsyta som kan väljas i
passande material. Inspektion och underhåll utförs lätt genom
att lyfta på avställningsytan. Precis som i våra övriga modeller
är stommen tillverkad i strängpressad aluminium, vilket ger
en lätt, robust konstruktion helt i rostfritt utförande anpassad
för den krävande badrumsmiljön. Bestyckas endast med
beprövade och typgodkända produkter, vilket borgar för en bra
och säker funktion. Levereras komplett med måttanpassade
och borrade våtrumsskivor för kakelbeklädnad. Finns i vänster,
mitt och högerställt utförande.

WC M O D U L N200
Modulen som gör det enkelt att få Wc-skålen vägghängd.
Modulens justerbara fötter gör det enkelt att få den stabil även
på ojämna ytor. WC-modulen används med fördel där utrymmet
i höjd begränsas av exempelvis ett fönster eller annat hinder.
Modulens ovansida är försedd med en praktisk avställningsyta
som kan väljas i passande material. Konstruktionen har lätt
demonterbara fronter och sidostycken vilket gör inspektion
och underhåll enkelt. Innehåller spolcistern till Wc och har
förmonterade rör för anslutning till stammar. Bestyckas endast
med beprövade och typgodkända produkter, vilket borgar för
en bra och säker funktion. Finns i vänster, mitt och högerställt
utförande.

KO M B I S L I TS 300
En lättstädad lösning med tilltalande utformning och praktisk
funktion. Kombislitsens hörnställda placering, utformning och
höga finish gör att den passar bra in i stora som små badrum.
Bestyckas endast med beprövade och typgodkända produkter,
vilket borgar för en bra och säker funktion. Konstruktionen har
lätt demonterbara fronter och sidostycken vilket gör inspektion
och underhåll enkelt. Städning underlättas genom att Wc-skålen
är vägghängd och det finns inga synliga rörgenomgångar i
golv eller vägg. Finns i vänster respektive högerställt utförande
och är försedd med en praktisk avställningsyta som kan väljas
i passande material.
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H Ö R N S L I TS 400
Hörnslitsen är en liten rörinklädnad konstruerad för vattenoch avloppsstammar som förläggs i hörn. Till slitsen kan
golvställd Wc av universal modell anslutas. Enkel att montera
och passar på ett naturligt sätt in i badrumsmiljön samt att den
alltid kan placeras där funktionen blir den bästa. Hörnslitsen
tillverkas av strängpressad aluminium vilket ger en robust och
stabil konstruktion helt i rostfritt utförande. Konstruktionen
har lätt demonterbara fronter och sidostycken vilket gör
inspektion och underhåll enkelt. Bestyckningen anpassas
och innehåller t.ex. individuell vattenmätning, vidare dragning
till kök, avsättning för tvättställ och dusch efter önskemål.
Bestyckas endast med beprövade och typgodkända produkter,
vilket borgar för en bra och säker funktion.

VAS K AS L I TS 500
Vaskaslitsen underlättar vattenskadesäkert byggande. Med
vaskaslitsen undviks onödig punktering av våtrummets yt- och
tätskikt, skruvhål och genomföringar minimeras genom att
dusch och blandare är integrerat i slitsen. Slitsens utformning
och höga finish gör att den passar bra i de flesta badrum.
Bestyckas endast med beprövade och typgodkända produkter,
vilket borgar för en bra och säker funktion. Lätt demonterbara
fronter och sidostycken gör inspektion och underhåll enkelt.
Städning underlättas genom att Wc´n är vägghängd och
det finns inga synliga rörgenomgångar i golv eller vägg. För
placering mitt på vägg i vänster alternativt höger utförande
samt med en praktisk avställningsyta som kan väljas i
passande material.

W C / TS - M O D U L 6 00
WC/TS-modulen är en flexibel och vattenskadesäker
installation för beklädnad som smälter väl in i badrummet.
Wc & tvättställ monteras vägghängt på denna modul vilket
underlättar städning och du slipper synliga rördragningar.
Modulens ovansida är försedd med en praktisk avställningsyta
som kan väljas i passande material. Inspektion och underhåll
utförs lätt genom att lyfta på avställningsytan. Modulens
justerbara fötter gör det enkelt att få den stabil även på ojämna
ytor. Innehåller spolcistern till Wc och har förmonterade rör för
anslutning av tvättställ och stammar. Levereras komplett med
måttanpassade och borrade våtrumsskivor för kakelbeklädnad.
Finns i vänster, mitt och högerställt utförande.
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VASA B- BAD E T
Ett kvalitetsbadkar med halvfrontsstativ som utgör en lättstädad lösning i stilrent utförande. Halvtäckt front och
gavelsidor underlättar rengöring av golvbrunn under badkaret.
Stativet tillverkas av strängpressad aluminium vilket ger en
robust konstruktion i helt rostfritt utförande. Lätt justerbara
fötter gör det enkelt att få badkaret stabilt även på ojämna
ytor. Stativet är försett med gummidämpning för extra komfort.
Levereras komplett inklusive bottenventil och utloppsrör. Finns
i de vanligast förkommande standardmåtten.
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VÅT R U M SVÄG G A R.
S N A B BT O C H
E KO N O M I S K T
Teknovas väggsystem är framtaget för framtidens krav
på badrumsrenovering. Inför kommande stambyte och
uppgradering av svenska fastighetsbeståndet från 60-70
tals krävs kostnadseffektiva lösningar. Systemet genererar
kortare byggtid och minskad miljöpåverkan som i sin tur
bidrar till minskade kostnader.
FÖR BOE N DE
Kortare byggperiod ger mindre störningsmoment för
kvarboende. Då rivningen minimeras vid användningen av
Teknovas väggsystem blir byggarbetsplatsen både tystare
och renare. Ett funktionellt och vattenskadesäkert badrum
där risken för framtida mögelskador minimeras genom
kontinuerlig ventilation bakom väggar och under golv.
F Ö R FAST I G H E TS ÄG A R E
Innebär det ett funktionellt och vattenskadesäkert badrum
genom kontinuerlig ventilation bakom väggar och under
golv. Kortare byggtid innebär att kvarboende påverkas
mindre under byggperioden samt att det ger lägre
produktionskostnader. Unik regelkonstruktion ger möjlighet
att räta upp väggarna och kostnader för avfuktning
minimeras.
F Ö R E N TR E P R E N Ö R E R
Teknova kan leverera allt tillhörande material anpassat för
varje enskilt badrum vilket genererar säker logistikhantering,
kort byggtid och bra flyt i entreprenaden. Entreprenören
tillhandhålls utbildning av våra projektledare på hur
systemet fungerar samt tips och råd för en väl fungerande
byggprocess.
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S NA B BAR E .
R E NAR E.
S M I D I G AR E .
Med prefabricerade profiler och anpassade våtrumsskivor sker
installationen snabbt och hyresgästerna påverkas i minsta
möjliga mån under renoveringen. Teknovas projektledare
mäter upp badrummet och aluminiumprofiler samt våtrumsskivor levereras färdig kapade från fabrik. Detta ger effektivt
montage i lägenheten och väggarna rätas upp med det
nya regelsystemet. Onödigt buller och damm i minimeras
i lägenheten eftersom de gamla väggarna och golven blir
kvar. Kontakta oss för mer information och möjlighet att titta
närmare på systemet i någon av våra utställningslokaler.
Demontering och rengöring.
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Ventilerad matta och monteringsprofiler.

Godkänd och anpassad väggskiva samt golvspackel.

Kakel och klinker.

Undertak och ev. våtrumskassett.
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Befintlig vägg

5.

Aluminiumprofil
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2.

Befintligt golv

6.

Väggfäste med justerbar distansplugg

1 0 . Kakel eller annan väggbeklädnad

3.

Ventilerad matta

7.

Godkänd våtrumsskiva

4.

Flytspackel

8.

Vinkellist för takpanel

Takpanel
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Teknova Byggsystem AB Adress: Box 75, 592 22 Vadstena
Besök: Snickarvägen 8 Produktion: Industrivägen 6
Telefon: 0143-292 20 E-post: info@teknova.se
www.teknova.se

