Våtrumskassett

Spara tid, plats och pengar med prefabricerat stambyte!

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Våtrumskassetter
Dags för stambyte? Att riva gamla schakt är både dyrt och tidskrävande. Med Altech Våtrumskassett
får du ett nytt stamläge i badrummet och gamla schakt sitter kvar. Det sparar både tid och pengar!

Montage

Altech Våtrumskassett levereras som ett prefabricerat schakt där vi har förberett alla avlopp och
vattenanslutningar enligt dina önskemål.
Kassetten kan förberedas för anslutning till dusch,
tvättställ, tvättmaskin, kök, vattenmätare och
handdukstork. Resultat blir stilrent och ger gott
om plats då utbyggnaden från väggen är minimal.

Säkerhet

Att förlägga stammarna innanför tätskiktet i
våtrumskassetten innebär en säkrare installation.
Om stammar eller avlopp skulle börja läcka rinner
det ut i badrummet.

Tid och ekomoni

Genom att ta ett nytt stamläge inne i badrummet,
så slipper du riva gamla schakt. Vi förbereder alla
vatten och avloppsinstallationer från fabrik för att
minimerar tiden ute på arbetsplats.
Med ett effektivare stambyte och prefabricerade
produkter sparas både tid och pengar.

Flexibilitet

Ett nytt stamläge möjliggör ny badrumslayout.
Våtrumskassetten kan fås i olika modeller beroende
på planlösning och krav. Kassetten kan försörja både
vatten och avlopp i hela badrummet. Våtrumkassetten går även att få funktionshinderanpassad.

Drift

Full inspektionsbarhet vilket gör det enkelt att
serva i framtiden då samtliga kopplingspunkter
är tillgängliga. Den vägghängda wc-skålen gör det
dessutom enkelt att hålla rent. Dessutom har du full
tillgänglighet till reservdelar.

Installationsexempel

Altech Lack
Den praktiska våtrumskassetten i vitlackerad stålplåt. Det heltäckande bakstycket hängs enkelt upp via färdiga fixpunkter och
monteras innan tätskiktet för effektivt montage. När systemet är
trycksatt häktas front och gavelskivorna på.
Gavlarna har utstansningar för att möjliggöra anslutning av
tvättmaskin, tvättställ, dusch och kök. Samtliga tappställen
ansluts via vattenfördelaren. Kassetten är enkel att demontera
för hög framtida service. Finns för mitt- och hörninstallation.

Separerade stamvattenschakt

Kall- och varmvattenstammar förläggs på varsin sida i kassetten.
Detta avstånd ger kraftigt minskad påverkan på uppvärmning av
kallvattnet. Med kassettens två termiskt isolerade schaktväggar
däremellan ökar denna effekt ytterligare.

Standardval

Avsättningar tappvatten:
Avsättningar avlopp:
– Dusch			– Wc
– Tvättställ			
– Tvättställ
– Spoltank			
– Golvbrunn
Vattenmätarförberedelse
Wc-skål

Tillval

Radiatorschakt
Köksavlopp
Tvättmaskin
Fler tappställen genom extra fördelare.
Tappvattenleverantör – LK
Funktionshinderanpassning
Vattenmätare
Handdukstork

Tekniska specifikationer

Yttermått: H: 2 300 alt 2 600 mm B: 620 alt 690 mm D: 220 mm
Ytskikt: Pulverlackad galvaniserad plåt
Tappställen: Dusch, tvättställ och spoltank
Avlopp: Wc, tvättställ och golvbrunn
Sitthöjd: 450 mm
Övrigt: Passar Wc-skålar med 180 och 230 mm infästning

Altech Kakel
Våtrumskassetten för helkaklade badrum. Det heltäckande
bakstycket hängs enkelt upp via färdiga fixpunkter och
monteras innan tätskiktet för effektivt montage. Altech kakel
levereras med färdiga våtrumsskivor som monteras direkt på
kassettkonstruktionen.
Gavlarna har utstansningar för att möjliggöra anslutning av
tvättmaskin, tvättställ, dusch och kök. Samtliga tappställen
ansluts via vattenfördelaren. Via inspektionsluckan är samtliga
kopplingspunkter och spolcistern fullt inspektionsbara. Allt för
en enkel framtida service. Finns för mitt- och hörninstallation.

Separerade stamvattenschakt

Kall- och varmvattenstammar förläggs på varsin sida i kassetten.
Detta avstånd ger kraftigt minskad påverkan på uppvärmning av
kallvattnet. Med kassettens två termiskt isolerade schaktväggar
däremellan ökar denna effekt ytterligare.

Standardval

Avsättningar tappvatten:
Avsättningar avlopp:
- Dusch				- Wc
- Tvättställ			
- Tvättställ
- Spoltank			
- Golvbrunn
Vattenmätarförberedelse
Wc-skål

Tillval

Radiatorschakt
Köksavlopp
Tvättmaskin
Fler tappställen genom extra fördelare.
Tappvattenleverantör – LK
Funktionshinderanpassning
Vattenmätare
Handdukstork

Tekniska specifikationer

Yttermått: H: 2 300 alt 2 600 mm B: 620 alt 690 mm D: 220 mm
Ytskikt: Förberedd för kakel
Tappställen: Dusch, tvättställ och spoltank
Avlopp: Wc, tvättställ och golvbrunn
Sitthöjd: 450 mm
Övrigt: Passar Wc-skålar med 180 och 230 mm infästning

Altech Våtrumskassett lämpar sig
även i alla typer av
nybyggnation.
Genom installation av Våtrumskassetten erbjuds
helt nya vatten- och avloppsstammar, med dold
rördragning. Genom rördragning i undertak levererar
kassetten huvudmatning av hela lägenhetens vattenförsörjning. Detta möjliggörs tack vare tappvattenfördelare inbyggda i kassetten.
Spillvatteninstallationer kopplas via avloppsgroda
eller kassett, allt beroende på projekt och önskemål.
Här erbjuds alltid samma goda kvalitet på material
som i övriga kassetter. Full tillgänglighet till reservdelar garanterar dessutom en god eftermarknad.

Tillval
Komplettera våtrumskassetten med ett eller flera tillval. Då blir resultatet ett bredare användningsområde,
för flera olika behov.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handdukstork
Extra ljudisolering
Utökade stamdimensioner
Förberedning för tvättmaskin
Fler tappställen genom extra fördelare
Vattenmätare
Köksanslutning
Funktionshinderanpassning
Prefabricerad avloppsgroda
Wc-skål med snyggare design
Spolknappar med snyggare design

Exempel på tillval

Elektrisk handdukstork
PAX TR65

Elektrisk handdukstork
PAX TR45

Art nr: 875 76 80

Art nr: 875 76 78

Wc-skål Alterna Opus
Compact

Varmvattenmätare

Art nr: 785 68 77

Art nr: 518 16 81

Dahl Sverige AB
Dahl Sverige AB är Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen, med snart 100-årig erfarenhet.
Runt om i Sverige har vi 69 butiker, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Där bemöter vi våra kunder med
kompetens om både produkter och bransch.
Vi är drygt 1 000 medarbetare som ständigt strävar efter att våra kunder ska uppleva oss som tillgängliga,
tillförlitliga och kompetenta. Detta är också våra tre ledord. I vår affär ingår förutom VVS även Mark & VA,
Industri, Fastighet och Kyla, med brett sortiment och god kunskap.
Vårt stora supportlager i Järfälla hanterar dagligen transporter till 1 600 orter, både till kunder och butiker.
Godset levereras av våra chaufförer som har god lokalkännedom och kör lastbilar med lyftkran på flaket för
en smidig leverans.
Dahl ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain.
Välkommen att besöka oss på www.dahl.se

Kontakta oss på Dahl Prefab
Telefon:
Säljare Väst/Syd 031-742 65 56
Säljare Öst/Norr 011-15 72 26
E-post: prefab@dahl.se

Teknisk Support
Vår avdelning Teknisk Support hanterar
tekniska frågor kring Altech. Det kan gälla:
•
•
•
•
•

Tekniska/teoretiska frågor
Installationstekniska frågor
Reservdelar
Reklamationshantering, produkter inom Altech
Dimensionering

2015-176A

Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se
Webbplats: www.altech.nu

Distribueras av Dahl Sverige AB
Telefon: 020-58 30 00
E-post: tks@dahl.se
Webbplats: www.altech.nu

