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E F F E K T I V  F A S A D L Ö S N I N G



Kostnadseffektiv yttervägg
Utfackningsvägg med regelverk av stålprofiler är en mycket konkurrenskraftig lösning 
som yttervägg till en byggnad med bärande betongstomme. Produkten är väl lämpad 
för industriell tillverkning och det, tillsammans med den låga vikten per kvadratmeter, gör 
att den även är kostnadseffektiv. Tack vare vår standardiserade produktion kan väggar-
na tillverkas snabbt, kvalitetssäkrat och effektivt i en torr och väderskyddad miljö.

Väderskiva

Regelverk av stål

Fönster



Färdiga väggar sparar tid och kostnad
Utfackningsväggarna tillverkas skräddarsydda efter bygg‑
nadens mått och levereras enligt tidplan till projektet.  
Vi samordnar även leveranser av utfackningsväggarna med 
övriga leveranser till projektet, exempelvis med våra betong‑ 
element. Det ger en enkel och smidig lösning för dig som kund. 
Du sparar dessutom tid och kostnader genom att få färdiga 
väggelement som innebär att färre moment utförs på bygg‑
platsen. Du får en tät byggnad snabbare än med motsvarande 
platsbyggd vägg.

Yttervägg med beprövad lösning 
Vår utfackningsvägg är en väl beprövad lösning. Väggen le‑
vereras oisolerad och kompletteras till färdig vägg på bygg‑
platsen. Med fördel kompletteras väggen med ett installations‑
skikt på insidan. Utsidan bekläs från fabrik med en fuktsäker 
skiva med tejpade skarvar. 

Väggarna kan kompletteras 
Det finns möjlighet att bygga in stålpelare i utfackningsväggen 
för vertikal bärning av ovan liggande betongelement. Vi erbjud‑
er även montage av fönster i väggarna samt andra komplette‑
ringar, exempelvis håltagningar och valvavstängare.

Vi levererar hela stommen
Utfackningsväggen ingår som en del i vårt kompletta stom‑
system tillsammans med plattbärlag, skalvägg, massivvägg och 
balkonger. Kontakta någon av våra projektledare så berättar 
vi mer om produkten utfackningsvägg och hur vi tillsammans 
kan skapa en kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv yttervägg 
för ditt projekt. Vi är din kompletta stomleverantör.  



Väggarna tillverkas med lättbyggnadsreglar i stål och väderskiva inom nedanstående max- 
och minimimått:

• Längdmått 1200-7700 mm
• Höjdmått 2000-3000 mm

Material stomme:

• 9,5 mm Glasroc H GHS 9 Storm, kanter och skarvar tejpas
• Tejp T-flex
• Stålregelstomme 170/195/220 mm, kan även projektanpassas

Tillval:

• Montage av tillhandahållna fönster
• Valvavstängare för bjälklagshöjd 250 resp 270 mm
• Inbyggnad av tillhandahållen stålpelare

Montage:

Väggarna levereras med fabriksmonterade lyftöglor. Infästningsalternativ beslutas i samråd  
med kunden. Exempelvis kan väggen med fördel fästas med bult direkt i omgivande bjälklag 
och väggar.

Mer information:

För ytterligare teknisk beskrivning, se www.byggelement.se.

Teknisk beskrivning
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Principskiss utfackningsvägg


