Byggsystem

Legalett Golvvärme
När du väljer Legalett golvvärme så kan du känna dig säker på att vi tar fram den bästa
lösningen till dig, både när det gäller säkerhet som drift- och byggekonomi. Legalett har
30 års erfarenhet inom konstruktion produktion av golvvärmesystem.
Ett rätt utformat golvvärmesystem, i en för ändamålet anpassad byggnadskonstruktion,

är energibesparande och fuktsäker. I vår dimensionering av systemen tas alltid full
hänsyn till alla förutsättningar såsom byggnadens användningsområde, funktionskrav,
värmebehov och typ av värmekälla.
Med Legalett som leverantör kan du välja golvvärmesystem för alla typer av byggnationer.

Luftburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme

Marknadens säkraste
golvvärmesystem

Funktion

Med luft som värmebärare i husgrunden
finns det överhuvudtaget inte någon risk
för fuktskador vid läckage.
Om ett rör skulle gå sönder, exempelvis
vid en infästning i plattan, händer
ingenting. Luften strömmar bara vidare,
fortfarande innesluten av själva betongen.
Det är en egenskap som till exempel gör
att man kan undvika allvarliga skador vid
förankring av väggsyllar, som är en vanlig
skadeorsak med alvarliga konsekvenser
för andra golvvärmesystem.
Den luftburna golvvärmen är mycket
lämpad för till exempel industribyggnader,
där olika infästningar ofta är aktuella
samt för fritidshus som är obebodda
längre tider vid minusgrader, då
vattenburen golvvärme kan frysa sönder
med läckage- och fuktskador som följd.

Luft som värmebärare
Eftersom luft är ett lättare värmemedia
än vatten är volymen i de helt
slutna värmeslingorna större än vid
motsvarande vattenburet alternativ. Detta
gör att kontaktytan mellan värmerör
och betong blir betydligt större och det
medför effektivare värmeavgivning och
bättre värmespridning i golvet.

Med vår golvvärme drivs värmen genom
hela grunden med vanlig luft i helt slutna
kanaler. Luften cirkulerar med hjälp av
både tryck och sug i lika delar. Värmen
sprids till rummen genom betongen och
gör golven sköna och inomhusklimatet
behagligt.
Systemen är projekterade och sammansatta efter byggnadens geometri och
värmebehov.
Det kan både användas i grund och
bjälklag, och passar för alla typer av
byggnader, allt från villor till daghem,
skolor, kyrkor, idrottshallar och industrier.
Golvvärmeslingorna levereras isolerade
för de delar som löper under
ytor som inte ska värmas,
exempelvis i direkt anslutning
till fördelingslådor. Det gör
också att den fläckvisa
värmekoncentrationen som
annars vanligen uppstår
med många alternativa
golvvärmelösningar undviks.
Slingorna placeras tätare med
hänsyn till värmeförluster vid
ytterväggar och fönsterpartier
där även golvvärmen kompenserar med extra effekt.

Legaletts vattenburna golvvärmesystem
kan kopplas till i stort sett vilken vattenburen värmekälla som helst, som
exempelvis fjärrvärme, värmepump,
pellets, gas, oljepanna osv. Systemets
goda lågtemperaturegenskaper gör det
särskilt lämpligt att kombineras med
olika typer av värmepumpar.
Det finns ett antal olika alternativ
för de ingående komponenterna för
att tillmötesgå individuella krav och
önskemål. För att göra allt så enkelt
som möjligt för dig som kund bygger

vi system där alla nödvändiga delar
ingår i ett sammansatt paket och
levereras direkt till arbetsplats. Tydliga
installationshandlingar med alla
nödvändiga uppgifter ingår dessutom
alltid i varje komplett golvvärmesystem.
En leverans från Legalett innebär ett
system med konstruktion, uppbyggnad
samt sammansättning av rätt
komponenter i varje unikt fall.
Härmed kan vi ta fullt funktionsansvar för
helheten.

Tjänster
Kompletta systemlösningar

Materialspecifikationer

Legalett erbjuder ett mångsidigt sortiment av produkter för kompletta byggsystem. Alla
är optimerade för enkel, snabb och säker byggnation och installation.
Det innebär förutom allt byggmaterial, även alla de tjänster som är kopplade till
produkterna. Du kan som kund med förtroende låta oss ta hand om allt ifrån kalkylering till
framtagande av konstruktionshandlingar och ett fullständigt prefabricerat materialpaket.

Har du färdiga konstruktionshandlingar till ditt projekt så tar vi fram fullständiga
leverans- och tillverkningsspecifikationer för allt ingående material.

Materialberäkning och
kalkylering
Allt du behöver göra är att förse oss
med förutsättningar för byggnationen
samt en ritning på huset, så löser
vi resten. Vi tar då reda på vilka
komponenter som behövs, hur
de skall utformas samt utför
beräkning av materialåtgången.
Därefter tar vi också hand om själva
kostnadskalkyleringen som leder
fram till offert. Offerten innehåller
installationsfärdig materialsats med
alla förutsättningar angivna. Du
slipper alltså både det i många
fall tidsödande arbetet med
kalkyleringen såväl som
ansvaret för kalkylens riktighet.

Projektering med konstruktionsritningar
Legalett utför hela projekteringen. Allt görs helt utifrån förutsättningarna för din
planerade byggnation. Legaletts projektörer är specialister på konstruktioner för alla
typer av byggnader.
Vid konstruktionsarbetet samordnar vi krav och behov för värmesystem, isolering,
och statisk hållfasthet. Full hänsyn tas alltid till förutsättningar såsom byggnadens
användningsområde och funktionskrav.
Vi vet hur man bäst gör för att undvika t.ex. fuktproblem och oönskade värmeförluster.

Prefabricerat materialpaket
Allt material sätts samman av oss så förarbetat som möjligt, vilket innebär att montaget
på byggarbetsplatsen effektiviseras. Exempelvis kan golvvärmeslingor, balkformar,
olika typer av sockelelement, armeringskorgar mm. levereras förtillverkad och klart för
montage, för snabba och enkla installationer.

Direktleverans till byggarbetsplats
Legalett tar hela ansvaret för logistik och transporter. Vi ser kort och gott till att allt
material finns på byggarbetsplatsen på utsatt tid.

Grundsystem

Bjälklagssystem

Väggsystem

Legalett konstruerar och tillverkar
optimerade grundsystem för alla
typer av byggnader och för alla
grundförhållanden. Du får ett komplett
grundpaket med allt byggmaterial och
ritningar direkt ut till din byggplats
för montage. För lättare byggnation
utformas grundkonstruktionen vanligtvis
så att vare sig fundament, grundbalkar
eller grundsulor behövs. Markbädden
under kan göras helt plan.
Monteringen är enkel och lätt tack
vare den långtgående prefabriceringen
allt material som t.ex. balkformar i
cellplast, färdiga armeringsbyglar eller
armeringskorgar levereras förarbetade
och klara för montage.
Är markförhållandena dåliga anpassar vi grundsystemet till t.ex.
ribbdäcksförstärkt grundplatta för
kompensationsgrundläggning eller
så tar vi fram grundplattan optimerad
för pålning.
Legalett konstruerar och tillverkar
optimerade grundsystem för alla typer
av byggnader och grundförhållanden.

Legalett dimensionerar och konstruerar
samt levererar material för platsgjutna
mellanbjälklag i betong till de flesta typer
av byggnationer.
Legalett ISOFORM sandwichelement är
en kvarsittande gjutform med integrerad
isolering, som vid alternativ med
golvvärme eliminerar värmeavgivningen
till undre plan.
Sandwichelementen levereras med
ytskikt av 9 mm plywood, alternativt med
5 mm fibercement skiva på ömse sidor
av en kärna av EPS-cellplast med valfri
tjocklek från 30 till 200 mm.
Formatet är 1200 x 2400 mm med
spontning. Måttanpassning sker enkelt
på byggplatsen för full flexibilitet, med
håltagning för vvs, ventilation, eldosor,
trappor etc.
Sandwichelementen ger genom sin
formstyvhet utmärkt stadga och fördelar
laster samt medför att mängden
stämp och bockryggar kan
reduceras jämfört med
konventionell gjutform.
Bjälklaget
komockså
bineras
med fördel med
Legaletts väggsystem för kostnadsbesparande
samverkanskonstruktion.

Legalett väggsystem innebär komplett
bärande vägglösning med integrerad
isolering. Stommen utgörs av betong
som gjuts på plats i kvarsittande
isolerformsystem.
Ingående delar är:
• Projektering/ dimensionering
• Prefabricerad armering
• Formsystem med tillbehör
• Dräneringsskivor av EPS
vid motfyllning
• Fäst- och distansmaterial
Väggsystemet kombineras
med fördel med Legaletts
grund- och bjälklagssystem för
kostnadsbesparande samverkanskonstruktion.

Krypgrund
Legalett Krypgrundsystem är ett säkert
och kostnadseffektivt byggsystem för
krypgrunder
Lösningen innehåller allt som behövs
för komplett grundmontage. Redan
i grundutförande ingår allt från
balkformar, isolering och tätskikt
till montagehjälpmedel och
ritningar som ett paket.
Den enda komplettering
som behövs är själva
betongen för att gjuta
grundbalkarna.

Byggkomponenter
Legalett har ett stort urval av
byggkomponenter för betong och
murkonstruktioner till t.ex. grund-,
vägg- och bjälklagsbyggnation.
• Sockelelement
• Armering
• Sandwichelement
• Cellplastisolering
• Dränskivor
• Radonmembran med tillbehör
• Murblock
• Albabalk
• Distans- och fästmaterial
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