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Prefabrikkerte baderoms-moduler

Prefabrikert baderoms-moduler med fokus på kvalitet, funksjonalitet og ﬂeksibilitet!
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Kvaliet

Probad er produsent og leverandør av prefabrikkerte baderom for nybygg med fokus på kvalitet, funksjonalitet og ﬂeksibilitet.
Vi leverer baderom �l bolig, hoteller, helsebygg og studentboliger.Probadet har en solid u�ørelse i stålﬁberarmert betong.
Den ﬁberarmerte betongveggen er sterk nok �l å kunne e�ermontere utstyr uten å må�e tenke på spikerslag.
Takkonstruksjonen er også i stålﬁberarmert betong. Taket har ingen synlige kasse�skjøter og er sterk nok �l å kunne montere
pasientskinne.
Gulv, vegger og tak er boltet og limt fast, som sikrer en solid og robust konstruksjon uten mulighet for bevegelse
under transport. De�e gir en vesentlig mindre mulighet for slitasje i te�esjikt og gjennomføringer, og en eventuell lekkasje.
Probadet er ser�ﬁsert og godkjent i henhold �l markedets strengeste kvalitetskrav.
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Fleksibilitet og funksjonalitet

Probadet har full ﬂeksibilitet ved e�ermontering av utstyr. De�e sikrer krav i henholdt �l TEK 10 om e�ermontering av funksjonell innredning.
Vi skreddersyr modulene e�er kundens ønsker, og kan �lby ulike størrelser og varianter i samme prosjekt. Vi �lbyr også et bredt utvalg av ﬂiser,
innredning og �lvalgsløsninger.
Probadet kan også meget enkelt rehabiliteres. Da konstruksjonen er i stålﬁberarmert betong, kan ﬂisene �ernes, betongen pusses og ny�
te�esjikt og ﬂiser kan legges. Våre designere og tekniske tegnere innreder og designer baderom i te� samarbeid med kunden.
Vi besi�er også kompetanse mot funksjonelle baderom �l helsebygg og kan bistå med gjennomtenkte løsninger som gir store besparelser
ved eﬀek�v arealutny�else.

Vi besi�er kompetanse rundt funksjonell innredning mot
helsebygg.

FREMTIDENS BADEROM

Små fungerende baderom gir op�mal funksjonalitet og
god økonomi.
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Probad leverer komple�e løsninger med alt av �lbehør �l
badet.
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Fordeler

Membran

Alle ﬂiser legges manuelt

Totalløsning
• Plantegning og tekniske beskrivelser for prosjektering.
• Produktoppfølging med grensesni� for VVS, RIB, elektro,
samt utarbeiding av arbeidstegninger.
• U�orming av fargevalg og design på innredning og ﬂiser.
Taket i ﬁberarmert betong har ingen kasse�skjøter.

• Kvalitetssikring og oppfølgning mot kunder i alle
Europeiske markeder.
• Egne VVS-ingeniører i salg og teknisk support med over
15 års erfaring.
• Sentral plassering av produksjon, administrasjon og
logis�kk lokalisert i Töcksfors med korte avstander �l
markedene.

Unngår overlapping og skjøt av membran
mellom overgang gulv og vegg som ved
automa�sert ﬂislegging.
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Tegning
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Historie
I Januar 2013 kjøpte Bano-gruppen dagens fabrikk som hadde produsert prefabrikkerte baderom siden 2004. Våre eiere i Bano-gruppen
har frem �l 2016 brukt nærmere 100 millioner NOK på å bygge opp et helt ny� kvalitetssystem, ny maskinpark og nye produksjonsru�ner.
E�er investeringene har i dag fabrikken et samlet areal på 16000kvm. Gjennom anse�elser av mennesker som innehar den beste
kompetansen og erfaring innen prefabrikkerte badekabiner, er vi stolte av å kunne levere den høyeste kvaliteten markedet har å �lby.
Bano-gruppen som eier Probad er i dag en ledende aktør innen funksjonell baderoms innredning mot helsebygg, med kontorer i Norge,
Sverige og Danmark. Med over 17 års erfaring i bransjen og som en ledende aktør innen utvikling, tør vi påstå: «Vi kan baderom»

Med en fabrikk som ligger langs E18, 10 min over svenskegrensen, har vi en sentral beliggenhet både med tanke på leveranser og fabrikkbesøk. Fabrikken ligger
ca. 10 mil fra Oslo og 43 mil fra Stockholm.
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Kontakt

Chris�an Ask
Salgsdirektør
chris�an@probad.no
Mobil: +47 920 46 355

Kai-Rune Klubben
Konserndirektør Salg
kk@probad.no
Mobil: +47 905 30 709

Andreas Pierrou
Prosjek�ngeniør Salg / Sverige
andreas@probad.se
Mobil: +46 (0) 737 325 132

Probad AB
Fabrikk
Källhultsvängen 1
670 10 Töcksfors - SE
Kontakt:
Piotr Miliczenko
Mobil 72 734 12 32
piotr@probad.se
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Salgskontor Norge
Fortunen 4,
5013 Bergen – NO
PB 43 Sentrum,
5803 Bergen – NO
Kontakt:
Chris�an Ask
Mobil: 920 46 355
chris�an@probad.no

Salgskontor Sverige
Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - SE
Kontakt:
Andreas Pierrou
Mobil: 0 737 325 132
andreas@probad.se
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Salgskontor Danmark
Møllehaven 8
4040 Jyllinge - DK
Kontakt:
Mikael Ø. Larsen
Mobil: 26 24 55 14
mikael@bano.dk

Prosjektkontor
Østensjøveien 39/41
0667 Oslo-NO
Kontakt:
Henrie�e Solvåg-Mathisen
Mobil: 41 41 58 92
henrie�e@probad.se
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