GARANTERAD LÖNSAM PREFABRICERING INOM VVS

Prefabricering när den är som bäst
- tidsbesparande, säker och lönsam
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Prefabricering
– från förfrågan till leverans och installation

1. FÖRFRÅGAN
Din förfrågan kan handla om allt från
tio till trehundra fördelarskåp skräddarsydda för olika lägenheter till en
mindre serie våtrumskassetter eller
enstaka avloppsgrodor.

8. LEVERANSEN
Du kan alltid starta installationen som
tänkt. Vi anlitar transportbolag som
levererar till byggplatsen enligt kundens önskemål.

2. OFFERTEN
Detaljerna är oerhört viktiga vid prefabricering. I dialog med dig ser vi till
att inga oklarheter råder i offertunderlaget. Du får sedan en väl underbyggd
offert, tack var effektiva rutiner
utkristalliserade efter prefabricering av
100 000-tals olika produkter.

9. INSTALLATIONEN
Installatören behöver bara montera
upp och koppla in produkten. Skillnaden är enorm tidsmässigt mot att
montera den mängd med komponenter
som ingår i produkten. Svinn och spill
upphör att existera, och borta är kvalitetsproblem sprungna ur stress, ovana,
fel verktyg, dåligt väder eller trånga
utrymmen. Kvar är garanterad kvalitet
och lönsamhet.

7. PACKNINGEN
Varje sändning packar vi så att hanteringen blir minimal på byggplatsen.
Vi packar produkterna trappvis,
planvis, etappvis eller som du önskar.
Installatören får alltid rätt skåp först.

6. MÄRKNINGEN
Tydlig märkning är avgörande, eftersom varje produkt är skräddarsydd för
en speciell lägenhet. Vi märker därför
både produkt, förpackning och kolli
med lägenhetsnummer. Därigenom
hamnar produkten alltid rätt.

3. PLANERINGEN
En konstruktör tar fram produktionsritningen som montören behöver.
Genom 3D CAD får vi automatisk fram
plocklistan som lagerpersonalen
arbetar efter. Montören får därmed
bara komponenterna som behövs till
din order. Det sparar tid och säkerställer
kvaliteten.

4. MONTERINGEN
Ett trettiofemtal montörer jobbar
parallellt ute i fabriken. De roterar
mellan olika uppgifter, så att alla kan
utföra flera arbetsmoment, något som
medför att vi effektivt hanterar både
små, stora och snabba jobb.

5. KVALITETSKONTROLLEN
Montören stämmer själv av varje
moment och signerar korrekt utfört
arbete. På så sätt råder full spårbarhet
och vi kan garantera prefabriceringens
kvalitet.

Går det att prefabricera?
Och är det lönsamt?
Svaret är enkelt. Vi kan prefabricera nästan alla VVS-lösningar
så att du tjänar på det. Och fördelarna är fler än så.

SNABBASTE SERVICEN
Vi är alltid med dig från start till mål. Från första funderingen
till leveransen är gjord. Med allt från snabba offerter och erfaren
rådgivning till flexibel produktion. Vi kan dessutom erbjuda
utbildning i vår fabrik, liksom ute i fält.
HÖGSTA KVALITETEN
Erfarna konstruktörer med högt tekniskt ”know-how”, vana
montörer som arbetar inomhus under optimala förhållanden och
kvalitetstänkande i alla led gör att dina prefablösningar alltid blir
rätt. Dessutom har vi fullständig koll på alla branschregler och
Säker Vatten.
BÄSTA TOTALEKONOMIN
En prefabricerad VVS-lösning hos oss kostar storleksmässigt som
de ingående komponenterna. På köpet får du leveransen ”justin-time”. Du slipper kostnader för lagerhållning. Administrationen
minskar. Spill, svinn och delar som saknas är ett minne blott. Och
installationstiden blir avsevärt kortare.

LK Prefab – överlägset
störst inom prefabricering
En 70 man stark fabrik står till ditt förfogande när det gäller
prefabricering av VVS-lösningar. Vi har mångårig erfarenhet av
skräddarsydd prefabricering inom VVS, där vi utvecklat stor
kunskap om praktiska prefablösningar och effektiv produktion.
Tack vare vår stora kapacitet kan vi lösa snabba puckar samtidigt
som vi tar väl hand om såväl enstaka enheter som riktigt stora
volymer.
I våra ändamålsenliga lokaler jobbar konstruktörer, planerare,
lagerhanterare och montörer hela tiden nära varandra. Effektivt
och tidsvinnande.

STANDARD ELLER SKRÄDDARSYTT
– allt är möjligt
VÅTRUMSKASSETT
LK Våtrumskassett är en prefabricerad enhet, framtagen för
snabba och säkra stambyten i
badrum. Den innehåller stammar,
avlopp, spolcistern och är förberedd för vägghängd WC.

VATTENMÄTARSKÅP
I LK Vattenmätarskåp finns plats
för huvudvattenmätare samt
undermätare till varmvatten. Det
finns också möjlighet att installera
fördelare för avstick till olika
tappställen.

INSTALLATIONSENHET
Bilden visar en installationsenhet
innehållande installationsdelar till
värme- och tappvattensystem
inklusive passbitar för erforderlig
mätning. Denna typ av installationsenhet kan bestyckas på
många olika sätt, allt efter kundens
önskemål.

STAMLEDNINGAR
Du kan låta prefabricera stamledningar för värme och vatten,
och för avlopp. Du får färdiga
längder eller med kapmån.

FÖRDELARSKÅP
Fördelarskåp finns i alla typer
beträffande storlekar och innehåll.
Vi tillverkar allt från standardskåp
med enbart fördelare till mycket
mer komplicerade skåp innehållande shuntgrupper, värmeväxlare, mätningar, injusteringar
m m.

AVLOPPSGRODOR
Vi prefabricerar avloppsgrodor i
PEH utifrån ditt underlag. För att
undvika O-ringar, svetsar vi alla
skarvar.

Ring mig
om du har ett projekt på gång med
ett antal enheter som skulle kunna
prefabriceras. Prata med din lokala
LK-kontakt eller ring mig, Robert
Wiklund, på 026-54 26 42.

INDUSTRIPRODUKTER
Vi tillverkar många olika typer av
produkter till svensk industri,
många av dessa produkter är
svetsad PEH. Bilden visar ett
vattenlås till en desinfektionsutrustning. En av många typer till
denna kund.
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LK PREFAB
Med en 70 man stark fabrik i Gävle har LK Prefab kapaciteten
för allt inom prefabricerade VVS-lösningar. Vi har mer än 15 års
erfarenhet och har prefabricerat över hundratusen produkter
i form av fördelarskåp, våtrumskassetter, stammar avloppsgrodor
och industriprodukter. Med oss blir prefabricering garanterat
lönsamt.
LK SYSTEMS
LK Systems är en av Nordens ledande VVS-leverantörer och
tillhandahåller egenutvecklade system för vattenburen golvvärme,
tappvatten och radiatorvärme. Systemen och dess komponenter
är grunden i alla de prefabricerade VVS-lösningar som LK Prefab
skräddarsyr.

LK Prefab
Strömmavägen 2
803 09 Gävle
Tel 026-54 26 40
LK Systems
Johannesfredsvägen 7
161 26 Bromma
Tel 08-506 851 00

Vill du veta mer? Besök oss på
www.lksystems.se/lkprefab

Lockarpsvägen 5
213 76 Malmö
Tel 040-698 50 00

Falkenbergsgatan 3
412 85 Göteborg
Tel 031-26 39 00
Verkstadsgatan 4
856 33 Sundsvall
Tel 060-52 52 45
Kylgränd 6
906 20 Umeå
Tel 090-18 71 30

