
BEULCO
VÅTRUMS 
KASSETT

Prefabricerad våtrumskassett 
för snabba och säkra stambyten. 
Utvecklad av VVS-specialister i 

samarbete med installatörer



Beulco våtrums 

Med över 40 års erfarenhet i VVS-branschen har 
Beulco Armatur tillsammans med installatörer ut
vecklat en optimal prefabricerad våtrumskassett. 
Den levereras installationsklar vilket effektiviserar 
och säkrar installationen vid stambyte. Du sparar 
både tid och pengar. Varje komponent och 
materialval i kassetten är av hög kvalitet. Den 
prefabriceras i olika utföranden enligt beställa
rens behov och krav. Självklart är 
Beulco-kassetten anpassad enligt 
branschregler och Säker Vatten.  

Varför stambyta med 
kassett?

Väljer du stambyte med våtrumskassetter kan 
hyresgästerna bo kvar under renoveringen. Det 
är en snabb och ekonomisk metod. Beulcokassetten
levereras komplett och i rätt tid till arbetsplatsen.

Våtrumskassetten kan beskrivas som en stålram 
som löper från golv till tak och rymmer stammar, 
avloppsrör samt spolcistern till väggupphängd 
WC-stol. Det är en stor fördel att rören är dragna 
innanför tätskiktet vilket minimerar risken för 
vattenskador. Kassettens konstruktion säkerstäl
ler ett snabbt och enkelt montage med minimala 
ingrepp på väggar och golv.

Beulco våtrumskassett
för snabba och säkra 
stambyten i flerfamiljshus 

Beulco Armatur är en av Sveriges ledande 
VVS-leverantörer med över 40 års erfarenhet. 
Vi erbjuder ett heltäckande produktsortiment 
och prefabricerade produktlösningar inom 
segmenten våtrumsrenovering och nybyggna-
tion.

Tillverkningen sker i Beulco Armaturs moderna 
produktionsanläggning. De kundunika 
system   lösningarna levereras kompletta för 
säkra och snabba installationer som uppfyller 
branschreglerna och Säker Vatten.



Beulco våtrumskassett är 
marknadens mest anpassnings
bara kassettmodell. 

Fördelarna är många:
1. Hyresgästen kan bo kvar under renoveringen
2. Kassetten tillverkas i vår egen produktions-
 anläggning
3. Stor valfrihet vad gäller utseende och porslin
4. Servicelucka som underlättar vid inspektion 
 och service 
5. Typgodkänd våtrumsskiva Aquapanel 
 (hålad och kapad)
6. Olika modeller med gipsskivor för kakel
 alternativt med plåthölje
7. Hög modell med eller utan extra förhöjning
8. Steglös justerbar sidoförlängning
 (90-230 mm)
9. Avloppsstammen i Silent-utförande med 
 expansionsmuff
10. Tätningsmanschetter till stamledningar
11. Stamledningar är isolerade
12. Brandtätning i form av brandtejp och 
 brandmassa
13. Förberedd för vattenmätning alternativt 
 komplett med vattenmätare
14. Täthetskontrollerad

Beulco Armatur har under åren utvecklat ett 
välbeprövat logistikupplägg vilket säkerställer 
leveranserna. Önskar du mer information ber vi 
dig kontakta oss på tel: 042-29 55 60 eller via 
mejl: info@beulcoarmatur.se

Beulco Armatur – specialister på våtrumskassetter
www.beulcoarmatur.se


