Kjell Anderson Contracting AB

PREMAC
WASH

Automattvätthall på ett smartare sätt! I prefabricerad glasfiberarmerad sandwichkonstruktion med aluminiumförstärkning.
Välbeprövat material i en mängd sammanhang. Självbärande,
välisolerat, brandsäkert, underhållsfritt. Lätt att göra rent.

Nyckelfärdig
Levereras och byggs som nyckelfärdig anläggning med eller utan
vattenreningstankar och tvättmaskin men inklusive alla installationer
för el med senaste teknik, vatten, värme, ventilation och tryckluft
samt ev. markarbeten efter rådande förhållande.
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Gavelväggar

4

Belysning inne och ute

2

Väggar

1
Betongplatta

1

Hel betongplatta med markisolering, kantförstyvning och sockel med hålkärl. Hela plattan
lutas mot längsgående vattenränna kopplad
till vattenreningstankar. Två brunnar utsida
port kopplade till vattenrännan. Elvärmeslingor
under och utsida portar.
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Två längsgående, väggelement av
glasfiberarmerad sandwishkonstruktion med
cellplastisolering 150 mm tjocklek. Väggelementen är självbärande med underhållsfri utoch insida, enkla att profilera/dekalera.
Obs! Ingen bärande stålkonstruktion fodras,
invändiga väggytor blir helt rena från synliga
konstruktioner och installationer.
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Tak av självbärande glasfiberarmerad
sandwishkonstruktion med cellplastisolering
150 mm tjocklek. Utsida tak fodras inget
ytterligare skydd men kan enkelt förses med
ex. solceller, regnvattensystem på en sida.
Taksargen kan enkelt förses med ex. ledramp,
fasadbelysning etc.
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Inflyttade och väderskyddade gavlar tillverkade i självbärande aluminiumkonstruktion inkl.
portomfattningar, isolering samt underhållsfria
glasfiberskivor ut- och insida. Motordrivna portar, två gångdörrar samt nödutgång.
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Tak

Mellanvägg

Teknikhus och AdBlue-skåp i
Sandwichkonstruktion står sig
år efter år.

Erfarenhet
5

5

Vägg mellan tvätthall och teknikrum i självbärande glasfiberarmerad sandwichkonstruktion
100 mm inkl. servicedörr stående på rostfria
distanser för vattenavrinning från teknikrum
samt luftcirkulation. I varje ände av mellanväggen monteras infällda värmetemprar riktade mot
portar.
Erfoderliga infästningsförstärkningar gjutes vid
tillverkning av skivorna.
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Effektiv ledbelysning monteras hängande på
lina i två rader i tvätthallen och en rad i teknikrummet samt inbjudande ledbelysning utvändigt
ovan portpartier.

Under de senate 30 åren har vi
levererat mängder av teknikhus,
elskåp, adblueanläggningar i detta
material och dom står sig år efter
år. Lätta att hålla rena.

Vi hjälper till
Vi har lång erfarenhet och kompetens att hjälpa till med myndighetsformalia, kontrollansvar,
beställning av alla anslutningar,
el, vatten, spill mm.

Anbud
Ser fram mot din förfrågan.
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Kjell Anderson Contracting AB

PREMAC WASH
Automattvätthall på ett smartare sätt
Snabbyggd prefabricerad automattvätthall i supermaterialet glasfiberarmerad sandwishkonstruktion. Välbeprövat bl.a. från lastbilarnas skåpbyggnationer som ju utsätts för extrema påfrestningar.

Standardmått 7x12 m, höjd 4,5 m
lutade till 3,5 m. Självklart kan vi
leverera i valfria mått.

Solceller ligger i tiden och kan enkelt monteras på det stabila taket.

Tvätthall 1

Teknikrum

Tvätthall 2

Tvättkö

Kan enkelt breddas till två tvätthallar med gemensamt teknikrum.

Kjell Anderson Contracting AB

Tunbytorpsgatan 18, 721 37 Västerås

Dubbelhall
med gemensamt teknikrum och tvättkö.

021 - 10 81 80

info@premac.se

