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HYGIENISKT INNERHÖRN

RENA YTOR

SAMTLIGA SKARVAR DRAS IHOP  
MED EXCENTERLÅS

NÖDLARM
Våra frysrum levereras med ett godkänt 
innestängningslarm. Som standard ingår 
även värmekabel under golv samt en 
tryckutjämningsventil.

Vad som är oerhört viktigt att tänka på men som är svårt att se på ett färdigmonterat rum är hur 
sammanfogningarna är gjorda. Diffusionstäta skarvar är extra viktigt på frysrum då fukt i väggen 
bildar is som får följden att panelerna expanderar och sprängs sönder. Alla våra skarvar är därför 
notade för att garantera en exakt passform, de dras sedan samman med excenterlås för att  
slutligen tätas med fogmassa.

Vi har byggt rum i mer än ett halvt sekel och vet av erfarenhet att det lönar sig 
att vara noggrann med detaljerna. Ett rum från oss fyller samma funktion under 
åtskilliga år. Att undvika invändiga lister och vinklar är en viktigt detalj för att 
kunna bibehålla en god hygien.

Samtliga skarvar tätas med fogmassa 
både in- och utvändigt.

HELT OCH HÅLLET KUNDANPASSAT
BÄTTRE HYGIEN, BÄTTRE KVALITET, MINDRE ENERGI

ENERGITÄTA RUM
Energikostnaden på ett rum är efter 5 år  
ca 40-60% av inköpskostnaden. De faktorer 
som påverkar energikostnaden är tätningar 
mellan byggelementen samt kvaliteten på 
den isolering som används. Felaktigt utförda 
tätningar kan resultera i driftskostnader som  
är högre än rummets ursprungliga investering.

DIN TRYGGHET
Vi ansvarar för att du får det du beställt och 
att det är monterat på ett sätt  som inte ger er 
några framtida problem. Ni skall känna er trygga  
och veta att ett rum vi monterat ser snyggt ut, 
är hygieniskt och kommer att leva med er under 
många år framöver.

VI BYGGER ENLIGT ERA ÖNSKEMÅL
Alla paneler tillverkar vi efter kundorder. Utan att det kostar er något extra så måttanpassar vi rummet 
enligt era önskemål. Många i branschen använder moduler av standardmått som kapas vid monteringen. 
Så gör inte vi! All måttanpassning sker alltid på fabrik så vi kan integrera excenterlås i panelen och  
garantera samma täthet och kvalitet i varenda skarv.

LACKERAD ELLER PLASTBELAGD PLÅT?
Varför välja när man kan få både? Den plåt vi använder 
kostar lite mer men vi vill att våra rum ska ha full 
funktion under lång tid. Vi använder en plåt som 
först är belagd med zink, därefter lackerad med ett 
skyddande skikt innan den beläggs med en hygienisk 
plast som skyddar mot stötar, slag och repor. 

EGEN TILLVERKNING, EGNA MONTÖRER
Vi lämnar inget åt slumpen. För att garantera en 
kort leveranstid och hög byggkvalitet ansvarar vi 
för allt själva. Från din första kontakt med oss tills 
rummet är färdigmonterat och godkänt är det vår 
egen personal som sköter allt. Vi vet därför att 
rummet alltid håller vår höga kvalitet.

LACKERAD YTA 20µm

SKYDDANDE 
PLASTBELÄGGNING 0,1-0,2mm

PANELER
Isolerkärna i polyuretanskum.

PLÅT 0,6mm

ROSTSKYDDANDE
ZINKBELÄGGNING 275g/m2

ZINK-BELÄGGNING 
& LACKERAD YTA 


