
Smarta lösningar från 
vår Prefabavdelning



”Lämna in en måttsatt skiss, 
så offererar vi en färdigmonterad produkt”

ReTherm Kruges Prefabavdelning skapar 
lösningar som effektiviserar ert projekt

Att välja prefab innebär 
att ni sparar tid
Tid är pengar och många gånger är tid en 
brist-vara. Genom att välja en prefab-
lösning från ReTherm Kruge sparar ni 
mycket värdefull tid. Låt oss konstruera, 
planera och montera så reduceras den 
effektiva installationstiden och ni kan 
tryggt arbeta vidare på projektet med 
övriga installationer. Vi kan även 
prefabricera grövre rördimensioner för 
både stammar och stråk vilket gör att ni 
med fördel kan välja oss som 
helhetsleverantör på hela projektet. 
Givetvis tar vi fullt garantian-svar för alla 
de färdigmonterade komponenter som vi 
levererar.  

På planerings- och 
konstruktionsstadiet
ReTherm Kruge erbjuder lång och gedi-gen 
erfarenhet vilket är en förutsättning för 
smarta konstruktionslösningar. Det räcker 
om du lämnar in en måttsatt skiss så 
offererar vi en färdigmonterad produkt, 
anpassad till just ditt unika projekt. Vi har 
bred kompetens inom alla typer av rörsystem 
och vet hur viktigt det är att finna lösningar 
av högsta kvalitet som samtidigt är 
kostnadseffektiva.
En optimal prefabricerad slutprodukt startar 
alltid med en öppen dialog där vi lyssnar till 
era önske-mål och kommer med förslag som 
vi sedan diskute-rar vidare. Ditt projekt är i 
fokus och vår ambition är att du alltid ska 
känna dig nöjd och trygg.

Alltid rätt verktyg av 
högsta kvalitet
Vi vet hur viktigt det är med verktyg som 
håller högsta kvalitet oavsett om det gäller 
att kapa, svetsa eller montera. Vi har en 
omfattande kva-litetskontroll som innebär 
regelbunden service, noggrann kalibrering 
och ständig rengöring. Vår kunniga och 
kompetenta monteringsperso-nal är 
experter på våra verktyg och arbetar alltid 
smart och effektivt genom varje 
prefabricerings-projekt. 



Fördelarskåp för värme- och 
tappvatteninstallationer
Att välja fördelarskåp på bostadsprojekt har 
blivit ett begrepp inom branschen. ReTherm 
Kruge tillhandahåller vitlackerade 
fördelarskåp för både värme- och 
tappvatteninstallationer i flera olika storlekar. 
Vi har tre olika standardskåp för omgående 
leverans men kan också leverera 
specialskåp exakt enligt dina önskemål och 
krav. Samtliga fördelar-skåp håller högsta 
kvalitet och uppfyller alla de krav och 
normer som Säker vatten ställer. Vi kan 
prefab-ricera fördelarskåp med både Alupex 
samt med PP rör och full flexibilitet i 
övergång mot stam. Prefabricerat 
standardskåp, se baksida på denna broschyr.

Logistiska möjligheter ger 
hög leveranssäkerhet
Våra logistiska samarbetspartners skapar 
unika möjligheter för dig som kund och vi 
kan erbjuda en mycket hög 
leveranssäkerhet från vårt centrallager. 
Vår ambition är alltid att hålla en excellent 
servicegrad från konstruktionsstadiet till 
leveranstillfället och kunna erbjuda bästa 
möjliga leveranstid till ert projekt.

”Ditt projekt är i fokus 
och vår ambition är att du alltid 
ska känna dig nöjd och trygg”

Flexibilitet genom snabba 
beslutsvägar
Hos ReTherm Kruge finns alltid en 
öppen dialog och genom snabba 
beslutsvägar är vi flexibla även om det 
skulle uppstå föränd-ringar i ett 
pågående projekt. Vi har alltid en 
mycket hög servicegrad och har stor 
förståelse för att det kan bli revideringar i en 
färdig hand-ling vilket också kan  påverka 
den ursprungliga prefab-konstruktionen. 
Självklart gör vi allt för att hjälpa dig som 
kund när detta sker och vi diskuterar 
tillsammans fram nya lösningar med en 
positiv målsättning. 
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Fördelarskåp 
i standardutförande
Fördelarskåp för tappvatten-
installationer
ReTherm Kruge lagerför nu ett standardskåp enligt 
nedanstående specifikation för omgående leverans. 
(Stammar ingår ej i nedanstående artikel-specifikation)
• Artikel nr: 0060149
• Beskrivning: Vitlackerat fördelarskåp med lucka. 
Ram finns som tillbehör.
• Dimension: 550x580x118 mm
• Fördelare: 5KV / 4VV med mätning
• Innehåller: Kulventiler, fördelare, passbit för 
varmvatten- mätare, dränering och gummigenomföringar.
• Komplett med gummigenomföringar till stammar max 
Ø 34 mm. Övriga genomföringar är max Ø 25 mm (c/c 55 
mm).
• Levereras med hållare till fördelare och 
dräneringsavslutning.
• Ventiler med invändig gänga gör det möjligt att välja 
vilken typ av stam som passar bäst. 

Fördelarskåp 
efter dina önskemål
Fördelarskåp för värme- 
och tappvatteninstallationer
ReTherm Kruge erbjuder tre olika standardskåp för värme- 
och tappvatteninstallationer men också måttanpassade 
fördelarskåp helt ef-ter dina önskemål. Vi kan prefabricera 
fördelarskåp med både Alupex och PP rör med full flexibilitet i 
övergång mot stammar vilket ger dig stora val-möjligheter i varje 
unikt projekt. Vi kan också leverera instickskopplingar mot 
fördelare vilket sparar mycket värdefull tid vid installation. Samtliga 
fördelarskåp håller högsta kvalitet och uppfyller alla de krav och 
normer som Säker vatten ställer. Vi kan också leverera fördelarskåp i 
brandklassat utförande vilket är en stor fördel då höga krav ställs på 
brandsäkerhet. 




