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Superevoluutio jatkuu



Luja-Superkylpyhuone on 
moduulirakentamisen uusi 
innovaatio.

Kaksi vuotta sitten Luja-Superlaatta mullisti suomalaisen betonirakenta-
misen – ja avasi ovia uudenlaiselle tehokkuudelle. Nyt siitä tulee entistä 
helpompaa, nopeampaa ja tehokkaampaa. Luja-Superlaatan päälle 
integroitu kylpyhuone sisältää kalusteet, varusteet sekä LVIS-kytkennät ja 
kokonaisuus asennetaan paikalleen yhdellä nostolla.

Valmistamme kylpyhuonemoduulit kuivassa ja puhtaassa tehdasympä-
ristössä, jolloin rakennusaika lyhenee ja laatu paranee. Sisustuksen ja 
varustuksen voi jokainen valita valmiista vakioratkaisuista tai suunnitella 
mieleisekseen. Helppoa ja tehokasta!

Muutos tarkoittaa mahdollisuutta uudistua ja kehittyä – ja 
tehostaa työmaata innovaatiolla, josta hyötyvät kaikki. 

Tehokkuutta
 

Valmis kylpyhuonemoduuli sisältää 
kalusteet, varusteet ja LVIS-kytkennät. 
Moduulirakentaminen poistaa monta 
työvaihetta ja vähentää nostoja. Kun 
ylimääräiset valut jäävät pois, holvin 

kuivuminen nopeutuu, työmaan  
kesto lyhenee ja kustannus- 

tehokkuus paranee.

Laadukasta helppoutta
 

Tehdastyön toistuvuus ja valvotut  
olosuhteet takaavat tasaisen ja 

korkean laadun. Superkylpyhuoneet 
valmistuvat säältä suojassa ja  

valitsemamme perusmateriaalit  
kestävät kosteusrasitusta myös  

asennuksen aikana. 

Rakentaminen 
on jatkuvaa 
muutosta 

Muunneltavuutta
 

Rakennamme kylpyhuone- 
moduulin aina toiveiden mukaisilla 
mitoilla, suunnittelemalla kohteen 
yhdessä kanssasi. Sisustuksen ja 
varustuksen voit valita valmiista 
vakioratkaisuista tai suunnitella 

mieleiseksi.



LAATUA, JOSTA 
YMPÄRISTÖ PITÄÄ

Kun työmailla tehtävän työn määrä vä-
henee, pienenevät myös jätekustannukset 
sekä ympäristökuormitus. Luja-Superkyl-
pyhuoneen kanssa voidaan käyttää be-
tonisia Luja-hormielementtejä.

KUIVAKETJU  
KUNNOSSA

Valmistamme Luja-Superkylpyhuoneet 
valmiiksi tehtaamme suojassa, lämpimissä 
ja kuivissa tiloissa. Valitsemamme perus-
materiaalit kestävät erinomaisesti kos-
teusrasitusta. Suojaus pitää kokonaisuu-
den kuivana aina asennukseen saakka.

TOIVEIDESI  
MUKAAN

Luja-Superkylpyhuoneen mitat, sisustus 
ja varustelu ovat täysin räätälöitävissä 
asiakkaan tarpeet huomioiden - hyödyn-
täen valmista valikoimaa tai suunnitellen 
kaikki mieleiseksi. Teemme myös erillisiä 
moduuleita perinteisempiin runkoraken-
teisiin sopiviksi, kuten ontelolaatta- ja 
paikallavalurunkoon. 

Tehdasolosuhteissa työvaiheet ja materiaalit suunnitellaan hallitusti 
etukäteen, hyödyntäen sarjatyön tehokkuutta. Kun tekeminen siirretään 
sisätiloihin, pois työmaalta säiden ja olosuhteiden armoilta, syntyy onnis-
tuneita projekteja aikataulussaan sekä tyytyväisiä tilan käyttäjiä.

Moduulirakentamisessa 
yhdistyy laatu ja 
kustannustehokkuus 



lujabetoni.fi/superkylpyhuone

Sopisiko Luja- 
Superkylpyhuone  

projektiisi? 
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Sami Nummela, aluemyyntipäällikkö, asuntorakentaminen Etelä-Suomi 044 585 2481
Kari Turunen, yksikönjohtaja elementit 044 585 2482

Mikko Isotalo, toimitusjohtaja 044 585 2305
020 789 5500, www.lujabetoni.fi

Suunnitellaan yhdessä seuraava  
supertehokas kerrostalokohteesi. 


