
ISOLERADE  
GOLVELEMENT

80% SNABBARE 
MONTAGE AV GOLVET

MONTERING ÅRET OM 
ÄVEN VID NEDERBÖRD

INGEN
UTTORKNINGSTID

UNIKT
PATENTERAT  
GOLVSYSTEM

Okänslig för fukt -
monteras även vid 

nederbörd

SMARTA GRUNDLÖSNINGAR
MADE IN SWEDEN! PREFABGOLV®  ÄR TILLVERKAT I SVERIGE FÖR NORDISKA 
FÖRHÅLLANDEN



MINSKAD MONTAGETID MED UPP TILL 80%
PREFABGOLV® monteras upp till 80% snabbare än jämfört med 

traditionell platta på mark. Färre delar och mindre personal behövs.

STARTA BYGGNATIONEN DIREKT
Arbetet med väggar kan påbörjas direkt efter att PREFABGOLV® är 

monterat. Ingen uttorkning behöver göras.

SJÄLVBÄRANDE - FÄRRE BÄRLINOR
PREFABGOLV® isolerade golvelement är självbärande upp till 5 
meter 

och monteras lätt på bärlinor eller betongsten. 

MONTERA PREFABGOLV®  OAVSETT VÄDER/ÅRSTID
PREFABGOLV® består endast av cellplast och 0,7 mm stålplåt. Golvet är 

okänsligt för fukt och kan monteras i regn och snö utan att behöva 

täckas in. 

PREFABGOLV®  MINSKAR TIDSÅTGÅNG OCH 
TOTALKOSTNAD FÖR BYGGNATION AV GRUND 

DAG

1
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80%

365
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{ Monteringstid: 2 personer - 7 element/21 kvm, ca 30 min.

{ Total monteringstid: Färdigt uterum på ca 3 veckor.

b PREFABGOLV® KUNDSERVICE & TEKNISK SUPPORT: 0766320332

Ovan är exempel baserat på ett traditionellt uterum

80%
SNABBARE MONTAGE

UPP TILL

FÄRDIG GRUND
Inga efterarbeten. Det blir även en rak och slät kant att fästa 
 väggarna i gentemot platta på mark

TIDSBESPARING

MINIMAL MARKBEREDNING
Passar perfekt till utbyggnader, attefallshus, friggebod och uterum

MINSKAD TORKTID FÖR KLINKERLÄGGNING
Behöver inte vänta 3 månader på torktid för klinkerläggning som 
 för platta på mark

PREFABGOLV®  - PATENTERAT GOLVSYSTEM
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FAKTA PREFABGOLV®

PREFABGOLV® ger byggnaden en optimal arbetsgång och minskar grundläggningstiden med upp till 3 

månader. Golvelementen är självbärande upp till 5 meter. PREFABGOLV®  är utformat för att lätt kunna bäras 

på plats. Större sektioner lyfts med kran.

 Byggbredd på golvelement: 900 mm - 1800 mm

 Fraktbredd på golvelement: 1000 mm - 2600 mm

 Tjocklek: STD 300.

Tillval 400 mm, 500 mm

 Plåt 0,7 mm Lindab GD S350

 Längd: upp till 12 meter. Anpassas till varje projekt

 Självbärande upp till 5 meter

 Isolervärde: Ner till 0,07

 Material: EPS S150 (expanderad polystyren)

 Miljögodkända material av Byggvarubedömningen,

Basta, Sundahus

 Patenterat golvsystem

 Vikt: 18-22 kg/ m2

 Golvtjocklek utnyttjas maximalt

 Oorganiska material - ej fuktkänsligt

 Flytspacklas direkt mot ovansidan

 Ingen uttorkningstid, väggar kan resas direkt

 Garanti ABM 07

 Nordiska underleverantörer och tillverkning

 Montering året om

 Konstruktion helt utan köldbryggor

 Kan inte mögla eller ruttna

 Fungerar med alla golvmaterial

 Enkelt att göra genomföringar

Made in Sweden! PREFABGOLV® med utveckling och produktion 

”På projekttiden kan vi kapa minst tre veckor mot normal 

grund samt torktiden på tre månader innan klinker-

läggningen. Det innebär snabbare avslut hos kund och 

bättre likviditet”
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PREFABGOLV® är ett prefabricerat golvsystem med ledande isolervärden och ett bestående totalskydd mot 
fukt och mögel. PREFABGOLV® minimerar monteringstiden med minimal markberedning,

BBI AB består av tre varumärken, PREFABTAK®, PREFABVÄGG® och PREFABGOLV®. Vår affärsidé är att bygga 

prefa-bricerade byggelement med fokus på kvalitet, flexibilitet och ett effektivt byggande. Vi arbetar i nära 
samarbete med byggföretag och föreskrivande led för att ge arkitekten nya möjligheter, möta framtidens 
energikrav och utveckla bygglösningar som förenklar konstruktion, montage och underhålll av byggnaden.




