
Green Box
Fremtidens badeværelse
Green Box producerer og leverer præfabrikeret badeværelser i 
en innovativ og let konstruktion med betonstøbt gulv.
Her er der fokus på høj kvalitet og en bæredygtig indstilling, der 
kan måles hele vejen gennem produktionen og ud til byggeriet.



Få et overblik fra A til Z, når du vælger præfabrikerede 
badeværelser til dit næste byggeprojekt 

Skal du i gang med et nyt byggeprojekt? Så vil du opleve mange fordele ved at vælge præfabrikerede 
badeværelser.  

Her i dette white paper vil du få et hurtigt overblik over, hvordan processen foregår fra start til slut i 6 enkelte 
steps– og så vil du blive præsenteret for hvilke fordele, der er ved at vælge de innovative badeværelsesløsninger 
fra Green Box.  

1. 2. Let at håndtere i det 
enkelte byggeri 

Sparer tid og penge 3. Kan tilpasses i 
uendeligheder

3 GRUNDE TIL AT VÆLGE ET PRÆFABRIKERET BADEVÆRELSE 



Processen fra A-Z 
Her får du overblikket over processen fordelt på 6 steps, når du vælger præfabrikerede badeværelser fra Green 
Box. Vi lægger nemlig stor vægt på, at du kan stå tilbage med et vellykket byggeprojekt, og derfor har vi igennem 
alle årene løbende tilpasset processen, så du altid kan være sikker på at få et gennemarbejdet projekt fra start til 
slut. 

Når kontrakten er indgået, starter vi altid vores samarbejde 
op med et møde. På mødet deltager vores projektleder, og vi 
gennemgår alle detaljer i projektet. Det kan fx være: 

• antal badeværelser 
• varianter og spejlvendinger 
• materialer og design 
• installationer for el, vvs og ventilation 
• økonomi samt tidsplan og leveringsterminer 

Hvis du ikke allerede har besøgt os og set vores produktion, 
tager vi en rundtur i produktionen, hvor du kan se hele 
processen fra samling af gulvramme og til de færdige 
badeværelser pakkes ind klar til levering.

Vi har udviklet vores produktion til at være digital, 
så hele produktionen er papirløs. Dette betyder, at 
produktionsmedarbejdere har adgang til tegninger af dine 
badeværelser via storskærme i produktionen. Kvalitetskontrol 
sker for hver eneste arbejdsstation på den enkelte 
medarbejders mobiltelefon. På denne måde forsvinder 
tegninger eller kontrolskemaer ikke. Ved produktion start 
tildeles hvert badeværelse sit eget ID, som gør, at du kan følge 
med i produktionen af dine badeværelser fra byggepladsen. 

Når badeværelserne er færdig produceret, opbevarer vi dem 
på fabrikken i Aulum indtil levering ønskes, som kan ske med 
en dags varsel. 

Efter opstartsmødet samarbejder projektlederen med 
vores produktionsplanlægger og tegnestuen. Den endelige 
produktionsplan, tegninger og projektering for de komplette 
badeværelser udarbejdes. Al projektering foregår i 3D. Du får 
derfor udleveret indvendige og udvendige perspektivtegninger, 
der bl.a. viser forløbet af alle tekniske installationer samt 
materialevalget, til godkendelse før badeværelserne sættes i 
produktion. 

Vi lægger stor vægt på at levering og montering af badeværelserne 
er en positiv oplevelse for vores kunder. Derfor tilbyder vi, at en 
af vores serviceteknikere er til stede, når det første badeværelse 
leveres og skal hejses ind. Her sørger vi for at instruere 
byggeteamet i, hvordan monteringen foregår lettest muligt. 

Vi kan levere badeværelser over alt i Danmark inden for 5 timer. 

Når I har godkendt tegningerne, produceres 
mockup. Tegningerne sendes til vores 
fuldautomatiske stålanlæg i produktionen, 
som sikrer, at stikkontakter, armaturer m.m. 
placeres 100 % nøjagtigt.  

Vi godkender først mockup internt, hvorefter 
du inviteres til at gennemgå mockup 
med vores projektleder. Dine ændringer 
og rettelser til de endelige badeværelser, 
bliver ført ind i tegningerne. Først når du er 
tilfreds, sættes der gang i produktionen.

Projektet afrundes med vores projektleder. 
Efter aflevering af badeværelser kommer 
vores serviceteamet ud og udfører mangler 
ved aflevering samt 1 års og 5 års 
gennemgangen. 

Du har via en QR-kode på badeværelset 
adgang til al dokumentation på materialer, 
tegninger og historik på kvalitetskontrol. 

1. OPSTARTSMØDE

4. PRODUKTIONEN IGANGSÆTTES 

2. PROJEKTERING AF BADEVÆRELSER 

5. FØRSTE LEVERING OG MONTERING 

3. MOCKUP PRODUCERES  

6. AFSLUTNING  



Når du vælger et samarbejde med Green Box 

Væggt: 325 kg/m² Indbygningshøjde 95 mm Kun 1/3 CO2 belastning

Vi har valgt at satse på dansk produktion og innovation, når det er bedst! Derfor kan vi altid levere fremtidssikre 
løsninger som en af de første i Danmark – både når det gælder den lavest mulige vægt, at indtænke grønne 
løsninger og funktionalitet i selve byggeprocessen og i hverdagen for brugerne af det enkelte badeværelse.  

Hos os finder du dette lette badeværelse, der er konstrueret i stålkassetter med et betonstøbt gulv. Dermed er 
du sikret en utrolig stærk konstruktion, som er let at håndtere og derved giver dig uanede af muligheder i dit 
byggeri. 

1. Det sikrer dig gennemsigtighed via fuld sporbarhed fra produktion og til byggeriet.  

2. Der er garanti for at få tilgang til al dokumentation bag, som gør det nemmere for dig og 
fremtidig driftsherre.  

3. Det bidrager til den bæredygtige omstilling for dit byggeri nu og i fremtiden via en høj og 
ensartet kvalitet.  

4. Det er innovativt og videreudvikles fortsat for at effektivisere din byggeproces.  

5. Det giver dig stor arkitektonisk frihed, og begrænser dig ikke i materialevalg og design.  

6. Er en løsning, som giver dig større anvendelsesmuligheder for præfabrikerede badeværelser 

7. Er en god proces, som bidrager til, at du står tilbage med en vellykket byggeproces 

8. Det er en løsning, som inkluderer hjælp ved levering og montering, hvis du har brug for det.  

9. Kan imødekomme de utraditionelle løsninger og er samtidig en fleksibel løsning, hvis 
tidsplanen skrider på byggepladsen. 

10. Er en løsning, som sparer hænder på byggepladsen med sine ubegrænsede tekniske 
muligheder 

11. Med sin lave indbygningshøjde, kan det slanke konstruktionen og reducere dit 
materialeforbrug. 

12. Er en løsning, som er tilpasset lige præcis dit byggeri.

12 FACTS OM FREMTIDENS BADEVÆRELSER 


