Visst finns det
enkla stambyten!

Fördelar med Pipe-Moduls moduler:
Kostnadseffektivitet genom prefabricerade moduler
Enklare bygg- och arbetsprocesser
Inga större ingrepp i byggkonstruktioner, inga större maskiner eller stora rivningsbehov.
Huvudsakligen sker det mesta
utanför lägenheterna.

Möjligt att bo hemma under ett
stambyte!

Det befintliga systemet fungerar
parallellt under renoveringsprojekt vilket minskar behovet för
vattenavbrott

PIPE-MODUL SVERIGE

Möjligt att bo i lägenheten under
stambytet
Smidigt och enkelt underhåll.
Öppningsbara moduler. Att hitta
plats för t.ex datakablar är lätt.
Kablar kan placeras in i de öppningsbara modulerna när som helst

Kim Karlsson
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Färre vattenavbrott
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Enklare byggprocesser,mindre
byggavfall, damm och andra
emissioner.
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Nya rör utan ingrepp
i konstruktioner

Pipe-Modul placerar in rören i smidiga
moduler i de allmänna utrymmen.

Modulerna anpassas efter olika miljöer,
utrymmen och fasta inredningar. Modulerna kan målas, dekoreras eller väljas i
rostfritt stål som här bredvid hissen.

PIPE-MODUL tillverkar och distribuerar prefabricerade installationsmoduler
för vatten-, värme-, kyl- och avloppsrör samt elledningar. Modulerna används
såväl vid stambyten som vid nyproducerade bostads- och hyresfastigheter.
Syftet med Pipe-Moduls installationsmoduler är att underlätta stambyten i
fastigheter. Alla moduler är öppningsbara för lätt och enkelt underhåll.
Pipe-Moduls moduler är alla prefabricerade med jämn kvalitet och snygg design som anpassas till olika miljöer och utrymmen. Det finns utrymme för ”det
mesta och det smarta” i Pipe-Moduls moduler utöver vatten- och avloppsrör

kan el- och VVS rör, kablar och sladdar placeras in i Pipe-Moduls moduler!
Alla moduler är målade och de är också ljud- och brandisolerade. Pipe-Modul är en energieffektiv, innovativ och
hållbar lösning som gör det möjligt att
njuta av stambyten och slutresultatet
– långsiktigt!
Så var det förr: Traditionella stambyten innebär ofta omfattande ingrepp i
de gamla konstruktionerna, rivning av
väggar och installation av de nya rören. Platsbyggda gipskassetter kräver
ofta stort utrymme, byggprocessen är
komplicerad, tar tid och det åstadkoms
mycket byggavfall, buller och damm i
omgivningen. Under ett traditionellt
stambyte flyttar många boende tillfälligt ut, inte minst pga. avbrott i vattenledningar. För fastighetsägaren innebär
ett traditionellt stambyte många gånger uteblivna hyresintäkter och höga
externa kostnader.
Dags för enkla stambyten: Pipe-Modul
förenklar och förkortar byggprocessen;
de gamla rören tas inte bort utan de
pluggas igen, töms och lämnas kvar i
konstruktionen - efter att installation
av Pipe-Moduls system med nya ledningar utförts.
Pipe-Moduls moduler har inbyggda
läckageindikatorer som enkelt kan
öppnas för underhåll. En vattenmätare för varje lägenhet går smidigt och

Pipe-Moduls moduler blir en naturlig del
av lägenheternas fasta inredning. Modulerna är tysta på grund av sin höga ljudisoleringsförmåga.

enkelt att installera in i Pipe-Moduls
moduler. Modulerna placeras i korridorer eller andra allmänna utrymmen
vilket i sin tur minimerar störningar hos
boenden - trevligt för alla!

Tillverkning av Pipe-Moduls moduler sker i St. Michel, Finland, med kontinuerlig
kvalitetsbevakning och den senaste produktionstekniken.

Pipe-Modul Oy
Pipe-Modul Oy grundades år 1999 i S:t Michel, Finland. Pipe-Modul är en
marknadsledande expert inom planering, projektering och produktion av
rörelement. Vi tillverkar fabriksfärdiga installationsmoduler för vatten-,
värme-, kyl- och avloppsrör samt elledningar. Syftet med Pipe-Moduls installationsmoduler är att underlätta stambyten i fastigheter. Modulerna
används såväl vid stambyten som vid nyproducerade bostads- och hyresfastigheter. Alla element är öppningsbara för lätt och enkelt underhåll.
Referenser
Pipe-Moduls moduler har framgångsrikt använts vid över 3 000 fastighetsrenoveringar i snart 20 år. Varje år använder drygt 200 fastigheter och
bostadsrättsföreningar Pipe-Moduls moduler till sina stambyten.

