Bänkskåpsinsatser
för moderna kök

Våra miljösmarta
bänkskåpsinsatser
Tollcos diskbänksinsatser har en modern design. De placeras direkt på botten av skåpet
när du ska bygga nytt eller renovera ett befintligt kök. Syftet är att förhindar kostsamma
och besvärliga vattenskador. Insatserna finns i flera standardstorlekar som kan anpassas
till olika bredder och djup i både nya och befintliga skåp.
Insatserna bildar en tät och slät skåpbotten som är lätt att hålla ren. När de används i
diskbänksskåp med vattenledningar och rörgenomföringar skapar du ett tätt ytskikt
genom att komplettera med våra tätningar och genomföringar för diskmaskinsslangar.
•
•
•
•
•

Produkterna är tillverkade i slagtålig PP-Plast (Polypropen).
Produkterna är testade och godkända enligt typgodkännande 0505/01 av RISE.
Produkten är accepterad i Byggvarubedömningen, Byggsvanen och Sundahus.
Vi använder miljövänliga material med lågt CO2-avtryck per enhet.
De är tillverkade i Sverige.

MED VÅRA INSATSER UPPTÄCKS LÄCKAN I TID SAMTIDIGT
SOM DU SPARAR PENGAR OCH UNDVIKER BESVÄR
•
•
•
•
•
•

Placeras direkt på botten av diskbänksskåpet.
Har en stilren och modern design som kan anpassas efter dina önskemål.
Skyddar diskbänksskåpet mot vattenläckage.
Samlar upp och leder fram läckande vatten så att det blir synligt.
Ger en tät och slät skåpbotten som är enkel att hålla ren.
Lång livscykel.

Bänkskåpsinsatserna finns i
sju olika standardmodeller:
B40, B50, B60, B70, B80, B90
och B100. De är anpassningsbara i djup och bredd. Vi kan
även tillverka bänkskåpsinsatser
efter exakt dina behov.

EFFEKTIV
LOGISTIK
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Vi kan packa 720 bänkskåpsinsatser
på varje EU-pall som skickas till dig
som är kökstillverkare. Det innebär
stora besparingar när det kommer till
transporter i jämförelse med insatser
tillverkade i annat material.

70%

Över 70% av alla vattenskador i ett kök upptäcks
i diskbänksskåpet. Med
våra insatser upptäcks
läckan i tid samtidigt
som du sparar pengar
undviker besvär.

30%

Våra bänkskåpsinsatser är tillverkade
av PP-plast och
vattensäker tejp och
består av upp till 30%
återvunnet material.
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Tillbehör
Tätningssatser
Tollcos tätningssatser är anpassningsbara i storlek vilket gör att du inte behöver flera
olika modeller. De är dessutom öppningsbara så att du enkelt kan besiktiga tätningen
under stosen.
Resultatet är en snabb och snygg tätning runt rör och slangar i diskbänksskåpet. Tätningssatserna är indelade i två modeller – en för installation i befintliga rörgenomföringar och en
för installation vid nya rörgenomföringar, se bild på sid 5.
TÄTNINGSSATSER BEFINTLIGA RÖRGENOMFÖRINGAR:
En förpackning innehåller tio stosar i sex olika storlekar som passar flertalet vatten- och
avloppsrör med följande diameter: 10-13, 14-18, 20-25, 25-30, 45-55 och 70-80 mm.
TÄTNINGSSATSER NYA RÖRGENOMFÖRINGAR:
Setet består av flexibla stosar tillverkade i TPE-gummi som anpassar sig efter rörets
diameter. I varje sats ingår tre stosar, två för inkommande vatten och en för avlopp.
TOLLCOS TÄTNINGSSATSER:
• Tilltalande design.
• Snabb installation.
• Öppningsbar med ställbar diameter.
• Fri från lim.
• Väl tilltaget utrymme för tätning.
• Besiktningsbar.
• Paketlösning.
• Produkterna är testade och godkända av RISE.
• Produkten är accepterad i Byggvarubedömningen, Byggsvanen och Sundahus.
• Accepteras (BVB ID 123040).
• Patent pending.
• Tillverkas i Sverige.

Våra öppningsbara stosar finns i sex olika storlekar, och passar
rör från 10-80 mm i diameter. En förpackning innehåller tio
stosar i blandade storlekar. Dessa kompletteras med vår
tätningsmassa.
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Flexibla stosar används vid nybyggnation och anpassar sig
efter rörets storlek.
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Ditt skydd mot
vattenskador

En insats med många fördelar
Tollco kan skräddarsy produkterna efter kundens behov och snabbt ta fram nya modeller
och anpassa befintliga efter nya behov och krav. Våra ledtider är korta eftersom vi har
egen produktutveckling och tillverkning.
FLEXIBLA MÅTT
Våra bänkskåpsinsatser är flexibla i djup
och bredd och enkla att installera.

w

PATENT
Tollco har flera produkter som är
patenterade och mönsterskyddade.

GODKÄND
Produkten är accepterad i
Byggvarubedömningen,
Byggsvanen och Sundahus.

TILLVERKAS I SVERIGE
Tollco har egen utveckling
och tillverkning.

SPECIALANPASSNINGAR
Vi skräddarsyr våra produkter
efter dina behov för att tillgodose unika krav gällande
design och funktion.

DROPPKANT
Leder ner läckan på
golvet. Skyddar skåpbottens framkant.

Om färg och strukturer
Dagens kök är den centrala punkten i många hushåll. Därför är både funktion och
design viktiga. Vi följer såklart rådande trender och kan enkelt anpassa våra produkter
i färg och form.
STRUKTUR
Vår standardstruktur är slät.
Andra strukturer tas fram
enligt önskemål.

FÄRGER
Följande färger finns som
standard. Andra färger kan
tas fram enligt önskemål
från kund.
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Mörkgrå

Silver

Vit

Svart

Transparent

7

En stor miljövinst
att förebygga
vattenskador
Du gör en betydande insats för miljön genom att skydda fastigheter mot att drabbas
av vattenskador. Med en relativt låg investeringen bidrar du till ett mer hållbart samhälle.
Sanering, rivning, torkning och behovet av nytt material kostar energi och förbrukar
stora resurser.
Vi på Tollco har en ambitiös miljöpolicy som styr val av material, arbetssätt och
tillverkningsprocesser. Våra bänkskåpsinsatser är tillverkade i slagtålig och miljövänlig
PP-Plast (Polypropen).
Våra produkter ska i största möjliga mån vara återvinningsbara och vi väljer aldrig material
som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen. För att garantera miljövänliga alternativ är
alla produkter typgodkända av RISE och godkända av Byggvarubedömningen, som både
Sunda Hus och Byggsvanen hämtar data från. Tollco är certifierad enligt ISO 9 001 och
ISO 14 001.
Omtanke och hänsyn för miljön genomsyrar hela verksamheten. Vi säkerställer att ledningen och alla medarbetare har kompetensen som krävs inom miljöområdet. Förslag
på miljöförbättrande åtgärder både uppmuntras och följs upp. Vi arbetar konstant med
att förbättra befintliga produkter och utveckla nya utifrån ett miljöperspektiv.
För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska hus och minimal miljöpåverkan
är mycket vunnet om byggnader utformas så att risken för vattenskador är så liten som
möjligt. Fuktskador gör dessutom att risken är stor för att hälsofarligt mögel utvecklas
och kan orsaka allergiska besvär och reaktioner.
Därför är vi på Tollco extra stolta över vårt produktutbud. Vi vet att våra lösningar skapar en
bättre miljö för alla som vistas i fastigheter som är säkrade mot vattenskador. De förhindrar
mögelangrepp och den enorma resursförbrukning som en vattenskada kan innebära. Då
vatten inte är en oändlig resurs spar vi även in på onödig förbrukning genom att så tidigt
som möjligt upptäcka och stoppa en pågående vattenskada.

300 KG

KOLDIOXID

8

Att återställa en genomsnittlig vattenskada ger en miljöbelastning på cirka 300 kilo koldioxid per skada. Det är lika
stor miljöbelastning som att åka 1.500 kilometer med en
mellanklassbil. Genom att installera våra produkter och
system kan din miljöpåverkan enkelt minskas.
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Bänkskåpsinsatser

Tillbehör

Standardformat

Stosar

40 x 60 cm

50 x 60 cm

60 x 60 cm

80 x 60 cm

90 x 60 cm

100 x 60 cm

70 x 60 cm

Kundanpassade format
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10–13 mm

14–18 mm

20–25 mm

25–30 mm

45–55 mm

70–80 mm

Flex, tappvatten

Flex, avlopp

Stos- och tätningsset samt tätningar

40 x 60 cm

50 x 60 cm

60 x 60 cm

70 x 60 cm

Tätbandsset

Stos med tätning

Tätningsset

Tätningsset med
trekantslist

80 x 60 cm

90 x 60 cm

100 x 60 cm

120 x 60 cm

Tätningsset med flexstos

Diaflex, tätning

Tätningsmassa

Tätningsband, svart el vit
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Europas ledande expert
Tollco har Europas bredaste sortiment av system och produkter som förhindrar att
kostsamma och tidskrävande vattenskador från trycksatta ledningar, avlopp eller
kondens uppstår i fastigheter, lägenheter och villor. Det är något vi har fokuserat
på sedan starten 1995 och det finns idag inga andra aktörer som besitter vår breda
kunskap inom området.
TUFFA TESTER GARANTERAR EFFEKTIVT SKYDD
På utvecklingsavdelningen tar vi fram produkter som verkligen fungerar. De skickas till RISE
eller SINTEF för typgodkännande för att säkerställa att de följer byggbranschens rigida regler
innan de når marknaden.
Enligt statistik från svenska försäkringsbolag är kostnaden
för vattenskador cirka 10 miljarder SEK per år. Genom att
installera våra produkter och system sjunker riskerna och
därmed kostnaderna drastiskt.
Vi är stolta över att vara det självklara valet när det kommer
till att förebygga vattenskador.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se

