
PREFABPREFAB
Vi monterar och levererar installationsklara VVS-lösningar

FÖRDELARSKÅP
VÄLJ MELLAN STANDARD 
ELLER KUNDANPASSAT

TAKLÖSNINGAR
KOSTNADSEFFEKTIVT MONTAGE

VÅTZONSLUCKA
TYPGODKÄND LÖSNING FÖR VÅTZON

VÅTRUMSKASSETT
FÖR SNABBA OCH SÄKRA STAMBYTEN

TAKAVVATTNING
RAINPLUS 
ETT UNIKT FULLFLÖDESSYSTEM

AVLOPPSGRODOR
PREFABRICERAS UTIFRÅN DINA KRAV



FÖRDELARSKÅP FÖR LÄGENHET, TAPPVATTEN

BEULCO PREFABBEULCO PREFAB

Fördelarskåp 
– välj mellan standard 
eller kundanpassat
Beulco Armatur erbjuder fördelarskåp i flera olika 
utföranden och storlekar – allt från standardskåp 
till specialmonterade skåp som anpassas efter varje 
kunds unika behov och krav. 

BEULCO PREFAB

BA 690 våtrumskassett 
Spigot Certus samlar alla 
installationer på ett ställe

• Accepterad montageanvisning  

Säker Vatten 2021:1

• Testad och typgodkänd mot över  

20 tätskiktssystem

• Bottendel med marknadens enda  

typgodkända toppförsegling

• Beräknad enligt 24/8 principen

• Högst prefabriceringsgrad på marknaden

• Ställbar spolmängd upp till 6 liter

• Ny lucka med magnetfäste

• Lättare konstruktion

• Blyfria kopplingar och rördelar

• Förskjuten eller centrerad placering  

av WC-stol

För anslutning av tätskikt mot fläns, testad 
och typgodkänd att sitta i våtzon, dock ej i 
plats för bad och dusch.
Beulco Våtzonslucka Certus är avsedd att an-
vändas till prefabricerade lösningar från Beul-
co Armatur som till exempel fördelarskåp.
Luckan är utformad så att den ej är beroen-
de av specifik lösning utan kan även monteras 
som en separat produkt. Beulco våtzonslucka 
Certus är konstruerad så att den möjliggör 
montage utan ökat väggdjup. Beulco Våtzon-
slucka Certus finns i olika storlekar och är 
typgodkänd mot över 20 tätskiktssystem.

Våtzonslucka

Taklösningar – ett 
praktiskt alternativ 
för installationer i 
våtrum
Takskåp, takfördelare eller takkonsol tillsam-
mans med läckageindikerande lucka ger 
snabba och kostnadseffektiva lösningar.

Finns även i blyfritt utförande

Finns även i blyfritt utförande



Vi finns här för er!
Kontakta vårt säljteam. 
Vi är i ständig utveckling för att erbjuda 
marknaden kostnadseffektiva kvalitets-
produkter, teknisk kompetens och hög 
service. Genom lång erfarenhet, hög 
flexibilitet och väl inarbetade rutiner 
för lager och logistiksystem kan vi hålla 
hög leveranssäkerhet.

Telefon 042-29 55 60

Takavvattning

När avloppssystem planeras i fastigheter och fri-
tidsanläggningar är det oftast många rör som ska 
monteras på plats i väggar och golv. Istället för 
att avloppsrören kommer som lösa delar levere-
rar vi ett komplett rörsystem som är färdigt för 
installation. 

Beulco Armatur erbjuder dig en hel-
hetslösning för takavvattning – från 
beräkningar som säkerställer funktion, 
material och dimensionering, till pre-
fabricering och kundanpassning. Vid 
önskemål om denna typ av anpassning 
utförs det i vår egen produktionsan-
läggning och levereras klar för instal-
lation till dig. Detta innebär att instal-
lationstiden på plats minskar.

Telefon 042-29 55 60   www.beulcoarmatur.se  prefab@beulcoarmatur.se

Avloppsgrodor – prefabriceras 
utifrån dina krav


