Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli

K YLP YHU O N E- , KEIT T IÖ - JA T EKNIIKKA

MODUULI
N O P E IN TA PA RA KENTA A

HETI VALMISTA
Lapwall LEKO® Bath -moduuli
kytketään talotekniikkaan työmaalla, tila on heti käyttövalmis.

NOPEIN TAPA
RAKENTAA
Kylpyhuone- ja tekniikkamoduuli

Lapwall LEKO® Bath -moduuleissa on kaikki valmiina
Moduulit valmistuvat LapWallin tehtaalla, säältä suojassa, ammattitaidolla. Valmistilojen sähkö- ja LVI-työt tehdään valmiiksi tehtaalla, työmaalla ne liitetään nopeasti talotekniikkaan. Lapwall LEKO® Bath -valmistila on sisäpintoja ja kalusteita myöten käyttövalmis kokonaisuus,
jossa yhdistyy kylpyhuone ja keittiö. Moduulin varusteluun voidaan valita myös pesukone, kuivausrumpu, saunan äänentoisto yms.
Neljä eri kokonaisuutta
LapWallin valmistila-moduulit sopivat kaikenlaisiin kohteisiin niiden
muunneltavuuden ansiosta. Hotelli- ja asuntorakentamiseen sopivat
erilaiset ratkaisut, tarjolla on kompaktin pesuhuoneen ja pienen keittiön yhdistelmästä saunalliseen, kahdella wc:llä ja tilavalla keittiöllä varustettuun moduuliin.
Kolmen kokonaisuuden avulla voidaan toteuttaa vaivattomasti esimerkiksi kerrostaloja, joiden erikokoisiin huoneistoihin kuhunkin löytyy sopiva valmistila. Moduuleihin on valittavissa useita tyylikkäitä ja laadukkaita sisustusvaihtoehtoja.
Nopeiden projektien ratkaiseva elementti
Asuntorakentamisessa lyhyt työmaavaihe on selvää säästöä. Kun monimutkaiset työvaiheet tehdään valmiiksi tehtaalla kuivissa sisätiloissa, lyhenee työmaavaihe oleellisesti, eikä työmaa-aikaista rakenteiden suojaamista tarvita tavanomaisessa mittakaavassa. Valmiilla moduuleilla ja
elementeillä tehdään muuttovalmista jopa kolmessa viikossa.
Turvallista laatua
LapWall LEKO® Bath –moduuli pitää sisällään monta toimintaa: talotekniikan, kylpyhuoneen, saunan ja wc:n sekä keittiön. Kaikki vaativimmat
talotekniset osat löytyvät yhdestä laadukkaasti suunnitellusta ja rakennetusta moduulista. Moduleiden turvallisuus on huippuluokkaa. Kaikki
sähkö- ja vesikytkennät testataan jo tehtaalla. Moduuleihin asennetaan
myös vuotovahdit, jotka ehkäisevät mahdollisia asumisenaikaisten vesivahinkojen syntymistä.
LapWall LEKO® Bath –moduulin muunneltavuus ja turvallisuus tekee
siitä ihanteellisen ratkaisun kaiken kokoisiin asumisen kohteisiin.

YKSI MODUULI,
MONTA TOIMINTOA

Talotekniikkatila
Kaikki kodin taloteknisesti vaativimmat osat ovat yhdessä moduulissa:
tekniikkatila, kylpyhuone ja sauna, wc
ja keittiö.

Keittiö
Laadukkaat kalusteet ja integroidut kodinkoneet muodostavat miellyttävän ja tyylikkään
kokonaisuuden.
Laatikoiden ja ovien pehmeästi sulkeutuva
mekanismi tuo miellyttävyyttä asumisen arkeen..

Sauna

Kylpyhuone

Erillinen WC

Saunalla vai ilman? Kohteen koon ja
käyttötarkoituksen mukaan voit valita
sopivimman moduulin..

Sisäpintoja myöten valmis kylpyhuone on varustettu wc:llä.

Yksi wc vai kaksi?
Voit valita sopivimman valmistilan kohteesi käyttötarkoituksen ja koon mukaan.

LapWall LEKO® Bath –moduuli pitää sisällään
monta toiminta: talotekniikan, kylpyhuoneen,
saunan ja wc:n sekä keittiön. Kaikki vaativimmat
talotekniset osat löytyvät yhdestä laadukkaasti
suunnitellusta ja rakennetusta moduulista, jonka
muunneltavuus tekee siitä ihanteellisen ratkaisun
kaiken kokoisiin asumisen kohteisiin.

Kaikki tarvittavat putkitukset ja sähkötyöt tehdään
valmiiksi tehtaalla, työmaalla tehdään lopulliset
kytkennät. Muuttovalmiit moduulit ovat sisäpintoja ja kalusteita myöten valmiita kokonaisuuksia,
joiden suunnittelussa tyylikkyys, käyttömukavuus
ja kustannustehokkuus on otettu huomioon yhtä
tärkeinä asioina.

KYLPYHUONE

KEITTIÖ

Tyylikkäästi sisustettu kylpyhuone on kalustettu ja käyttövalmis.

Keittiön koko vaihtelee pienestä
keittokomerosta suuren perheen tarpeet täyttävään monipuoliseen keittiötilaan, jota voi
täydentää mm. saarekkeilla.

HETI
KÄYTTÖVALMIS

SAUNA
Oma sauna lisää asumismukavuutta ja on helppo toteuttaa
myös kerrostaloihin LapWallin valmistilan avulla. Saunan
varusteluun on valittavissa mm.
äänentoisto tuomaan tunnelmaa saunahetkeen. Useat
tyylikkäät sisustusvaihtoehtot ja
pesuhuoneen ja saunan välinen
kokolasiseinä tuovat luksuksen
tunnetta.
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PESUHUONE/
WC

Kylpyhuone ja wc yhdessä
tilassa
Kompakti keittiö

Valmiit kokonaisuudet kuljetetaan LapWallin toimesta
työmaalle ja asennetaan paikoilleen, liitännät talotekniikkaan tehdään nopeasti työmaalla. LapWallin asennuspalvelu huolehtii työmaalla tehtävät toimenpiteet
kuljetuksesta nostoihin ja kytkentöihin, näin säästyy
aikaa ja rahaa.
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LapWall LEKO® Bath –moduulit tarjoavat huiman määrän vaihtoehtoja asuntorakentamiseen. Kolme valmistilaa ovat muunneltavissa mm. tilojen kulkusuuntien
suhteen. Pienin kylpyhuonemoduuli keittiöineen tarjoaa näppärää asumismukavuutta tiiviisti rakennettaviin kohteisiin. Saunalliset moduulit yhdellä tai kahdella
wc:llä ja erikokoisilla keittiöillä soveltuvat suurempiin
asuinhuoneistoihin.
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KOLME
KOKONAISUUTTA

LAPWALL LEKO®-BATH MODUULIEN POHJARATKAISUT
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Oma sauna
Yhdistetty kylpyhuone ja wc
Kompakti keittiö
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LW LEKO®
BATH3
Oma sauna
Yhdistetty kylpyhuone ja wc
Erillinen wc
Kompakti keittiö, jota voi laajentaa helposti saarekkeella.
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Neljä helposti muunneltavaa ja laadukasta Lapwall LEKO Bath -moduulia tekevät rakennuttajan elämästä helppoa: kohde valmistuu nopeimmillaan jopa kolmessa viikossa valmiiden perustusten päälle.
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Asuntorakentamiseen sijoittavan toiveena on saada
sijoitus poikimaan mahdollisimman nopeasti. Pitkä
työmaavaihe kasvattaa rakentamisen kustannuksia ja
tuottoa sijoitukselle ei ole odotettavissa ennen kuin
kohde valmistuu. Onnistunut sijoitus vaatii oikeat, ratkaisevat elementit.

liittyvät riskit minimoitu. Elementtirakentamisen hyvä
ennakkosuunnittelu ja materiaaliosaaminen johtavat
hintoihin, joiden kanssa on liki mahdotonta kilpailla.
LapWallin asennuspalvelun vakioidut työmaa-aikaiset
toiminnot sujuvat tehokkaasti, ja voimme luvata tarkan
asennusaikataulun heti, kun projektista sovitaan.

LapWallin valmistilojen ja elementoinnin avulla kohde on muuttovalmis jopa kolmessa viikossa. Tehdasvalmiit moduulit ovat tasalaatuisia ja rakentamiseen

Kanssamme pystyt ennakoimaan, säästämään ja tuottamaan mukavaa asumista, tinkimättä laadusta. Onnistumisen elementit löytyvät LapWallilta.

Tehdastuotannon tehokkuus, hyvä ennakkosuunnittelu, optimaaliset valmistusolosuhteet ja oman työvaiheensa parhaat osaajat. Siinä syntyy väistämättä
laadukkaita valmistiloja ja elementtejä asuntorakentamisen tarpeisiin. Monimutkaisten työvaiheiden
siirtäminen työmaalta tehdastiloihin on omiaan vähentämään rakentamisen riskejä ja lisäämään rakentamisen laatua.

Kun kohde ei työmaavaiheessa ole sään armoilla, ei
rakenteiden kostumisesta ole huolta. Valmistilojen
ja elementtien asennusaikataulu on ilmoitettavissa
hyvin tarkkaan projektin suunnitteluvaiheessa, näin
ollen projektin venymisestä aiheutuvat kustannusriskit ovat minimissään.

LW LEKO®
BATH
.

Tehdastuotanto on tehokasta ja
turvallista, lopputuote aina yhtä
laadukas.
Ennakkosuunnittelu mahdollistaa tarkat aikataulut ja nopean
projektin läpiviennin.

Työmaan kantavat
rakenteet valmiit

Valmiit LW LEKO® BATH
elementit nostetaan
paikalleen

LW LEKO® BATH
elementit kytketään
talotekniikkaan

LW LEKO® BATH
elementit asennetaan
seuraavaan
kerrokseen.

Lapwall LEKO® Bath -moduuli rakennetaa käyttövalmiiksi tehtaalla. Työmaalla se kytketään talotekniikkaan. Kysy LapWallin asennuspalveluista!

Tehtaalla valmistilat rakennetaan käyttövalmiiksi kuivassa ja turvallisessa ympäristössä.

www.lapwall.fi

