
Når foreningen skal udskifte både vandrør 
og faldstammer, eller kun vandrørene
Udskiftning af vandrør og faldstammer med præfabrikerede vådrums-
moduler. En tidsbesparende, økonomisk fordelagtig og æstetisk løsning. 
Vi arbejder på de mest bæredygtige løsninger.



Få inspiration til
udskiftning af
foreningens
faldstammer og
vandrør eller
vandrørene alene

Modulett tilbyder omkostnings-
frit og uanset om foreningen 
vælger en vådrumsmodulløs-
ning, at bistå foreningen med:

Dialog og sparring om forenin-
gens ønsker og behov

Gennemgang og opmåling af 
udvalgte lejlighedstyper

3D visualisering af løsningsmulig-
heder på udvalgte lejlighedstyper

Præsentation af løsningsmulighe-
der for foreningens bestyrelse

Samarbejde med foreningens ad-
ministrator og bygningsrådgiver

Hvis foreningen vælger vådrums-
modulløsning fra Modulett, sam-
arbejder vi tæt med den valgte 
entreprenør under hele bygge-
processen 

”Præfabrikationen 
medvirker til mere 
effektive arbejdsproces-
ser, minimering af fejl 
på byggepladsen samt 
kortere byggetid

Modul K100 v/totalrenovering 
af et badeværelse. Billeder fra 
før, under og efter renoveringen. 
Faldstamme, vandrør og cisterne 
m.v. er inde i modulet. Modulet 
er leveret med inspektionslem og 
vådrumsplader, der efterfølgende 
er flisemuret.

EFTER

FØR UNDER



”Da faldstamme og 
alle rør er placeret 
inde i modulet vil ren-
gøring i og omkring 
toilettet være lettere

Modul 100 v/delvis renovering af et 
badeværelse. Billeder under og efter 
renoveringen. Faldstamme, vandrør 
og cisterne m.v. er inde i modulet. 
Modulet er leveret med inspektions-
lem og pulverlakeret aluminiums-
front.

Modul 400 v/udskiftning af foreningens vand-
rør i badeværelset. Billeder fra under og efter 
udskiftningen. Isolerede vandrør, vandmålere, 
afspærringsventiler i rødgods, kontraventiler 
m.v. Modulet er leveret med inspektionslem 
og vådrumsplader, der efterfølgende har fået 
opsat vådrumstapet og er malet.

Modul 300 v/ delvis renovering af et 
badeværelse. Billeder under og efter 
renoveringen. Faldstamme, vandrør 
og cisterne m.v. er inde i modulet. 
Modulet er leveret med inspektions-
lem og pulverlakeret aluminiums-
front.

”Vådrumsmodu-
lerne er baseret 
på en række stan-
dardtyper, der 
specialtilpasses 
foreningens bade-
værelser og leve-
res montageklart 
til byggepladsen

EFTER

EFTER

EFTER

UNDER

UNDER

UNDER



Moduletts vådrumsmodulløsning egner sig til 
både små og store badeværelsesrenoveringer

3D visualisering af totalrenoveret 
badeværelset med Modulett K100

Boligforeningerne har forskellige ønsker og behov, og Moduletts præfabri-
kerede vådrumsmoduler er tilpasset de typiske løsningsmuligheder. 

Nogle boligforeninger har kun behov for udskiftning af vandrørene og 
måske samtidig få relinet faldstammerne, andre boligforeninger skal udover 
vandrørene også have udskiftet faldstammerne og andre igen ønsker at 
tage hele badeværelset ned og bygge et nyt badeværelse op. 

Moduletts vådrumsmodulsortiment matcher de forskellige behov, og leve-
res enten med vådrumsplader klar til fl isemuring eller med en lakeret alumi-
niumsfront. 

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Alle moduler er med indbygget åbnings-
lem, så beboeren kan afl æse målere, og 
ejendomskontoret kan komme til cister-
nen i tilfælde reparationsopgaver. 

Netop fordi der er nem adgang for ejen-
domskontoret til cisternen, kan udgifter 
til fremtidige reparationer, reduceres, 
da omkostningstunge vvs-udkald kan 
begrænses. 

Driftsomkostninger kan yderligere be-
grænses da cisterne og WC-skål er adskilt, 
hvis kun den ene af de to enheder har 
behov for udskiftning.

GENANVENDELIGE MATERIALER

Moduletts vådrumsmoduler er fremstillet i 
genanvendelige materialer, hvilket bidra-
ger til den miljø- og klimaindsats alle skal 
have fokus på.

INDRETNING

Moduletts vådrumsmoduler bliver spe-
cialfremstillet til den konkrete renovering 
med fokus på optimal pladsudnyttelse på 
badeværelset. 

Modulerne leveres i standard hvid 
eller i ønskede farver, eller leveres med 
vådrumsplader som derefter kan fl isemu-
res, så modulet falder fuldstændig ind i 
det udtryk badeværelset skal have. 

Der placeres et væghængt toilet på 
modulet, og via en åbningslem i modulet 
er der adgang til at afl æse målere eller 
komme til cisternen.

RENOVERINGSPERIODE

Da Moduletts vådrumsmoduler leveres fra 
fabrikken, klar til montering, spares der 
tid. Dette bidrager til at kunden hurtigere 
kan tage sit renoverede badeværelse i 
brug.

FÅ EN PRÆSENTATION 

Vi vil helst demonstrere 
vådrumsmodulerne for jer. 

Aftal et møde, hvor du/I kan komme ind 
og se vores showroom. 

Ring på + 45 40 60 48 28 eller skriv til 
info@modulett.dk

Modulett A/S
Kirstinehøj 14, 1. Sal
2770 Kastrup

Åben alle hverdage
Kl. 8 – 16 (samt efter aftale)

RENGØRING OG KOMFORT

Da faldstamme og alle rør er placeret 
inde i modulet vil rengøring i og omkring 
toilettet være lettere. Faldstammen, der 
ligger inde i modulet er ekstra lydisoleret, 
så lyde fra naboer er væsentligt reduceret.

SIKKERHED

Da alle rør og målere ligger inde i mo-
dulet kan skader i forbindelse uhensigts-
mæssig brug undgås. 

I bunden af modulet fi ndes en integreret 
støbeform, der fyldes op med beton med 
hældning mod rummet. 

Eventuelle fremtidige lækager vil medfø-
re, at vand løber ud på badeværelsesgul-
vet til nærmeste afl øb, hvorfor skader på 
etagedækket undgås.


