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• Vægt: nedtil 325 kg/m2 med gulvvarme og nedtil 250 
kg/m2 uden gulvvarme. 

• Indbygningshøjde: 95 mm uden gulvisolering og 145 
mm med gulvisolering

• Vægtykkelse ex. udvendig beklædning: 70 mm ved 
malede vægge og 80 mm ved flisede vægge

• Loftkonstruktion: 15 mm (75 mm ved ribbe)

• Rumhøjde: Op til 3000 mm

• Størrelser: Max 10 m² og max 4,0 meter i længden

• Tolerancer: Rethed +/- 5 mm, lod +/- 5 mm

En gulvkonstruktion der reducerer bygningshøjde

Gulvkonstruktionen er som standard opbygget af betonstøbt gulv med 6010 armering og 16 mm varmeslanger pr. 150 mm. Hele 
gulvet er udført med korrekt fald mod afløb jf. SBI252. Der er som standard 30 mm fald fra OK klinke i dør til OK gulvafløb. Hele  
gulvet er vådrumssikret med Schönox WSF banevare med en dampdiffusionsmodstand på 78 ds/m, som føres 100 mm op af  
væggene, som sikrer korrekt overholdelse af BR18 krav.
Gulvkonstruktionen kan leveres med eller uden 40 mm PIR isolering med en lambda-værdi på 0,022 W/mK. Så badekabinen over-
holder isoleringskravet til etageadskillelse i BR18.

Let badekabine med stærk vægkonstruktion

Vægkonstruktionen er udført i 1 mm varmgalvaniserede stålkassetter herpå fuldlimet 12,5 mm Farmacell gipsplade i storformat 
indvendigt og evt. udvendigt. Ligesom gulv vådrumssikres vægge med Schönox WSF banevare med en med dampdiffusions- 
modstand på 78 sd/m – der garanteres korrekt membrantykkelse. Grundet stålkonstruktion er der potentialeudligning på alt, hvad 
der er monteret i badekabinen. Det gælder alle håndklædekroge, gulvrist mm.

Vælg imellem 2 forskellige lofttyper

Stålloft bygges op som standard op med hvid pulverlakerede og varmgalvaniserede stålkassetter i 600 mm bredde.
Gipslofter udføres i samme varmgalvaniserede stålkassetter, men med fuldlimet 12,5 mm Fermacell gips i storformat (2400 x 6000 
mm).

Interesseret i at vide mere?
Du er altid meget velkommen til at kontakte os her hos Green Box, hvis 
du har brug for et uforpligtende tilbud, rådgivning eller har en fore-
spørgsel. 
Vi kan kontaktes på telefon 7311 5700 og info@greenbox.dk. 

Faktablad - badeværelsets konstruktion

Specifikationer


