


VÄLKOMMEN TILL  
TUBUS SYSTEM 
Vi har sedan starten 1998 utfört relining med 

Tubus System i över 40 000 lägenheter och 

hundratals kontors- och industrifastigheter. 

Projekten vi arbetar med är lika varierande som 

våra kunder. Vissa av dem, såsom sjukhus  

och vårdinrättningar, innebär stora utmaningar 

tekniskt sett. I vissa projekt, exempelvis i

näringslokaler, är det viktigt att arbetet utförs 

tidseffektivt. Vår metod innebär minimala 

verksamhetsavbrott och därmed bibehållet 

kassaflöde. Andra kunder, särskilt stats-, kom-

munalägda bolag och myndig heter uppskattar 

våra tekniska certifieringar. Metodens minimala 

påverkan på miljön gör också att kunden får 

högt uppställda miljökrav tillgodosedda. Om du 

vill veta mer är det bara att ringa eller skriva till 

oss. Vi har hundratals referenser att presentera 

för dig. Vi ser fram emot att höra från dig! 



VÄLKOMMEN TILL  
TUBUS SYSTEM 



Tubus System har en beprövad metod för relining av nya avloppsrör inuti de gamla. Metoden är både snabb och
kostnadseffektiv. I normala fall tar det bara en dag att tillverka nya avloppsrör i en lägenhet. 

VI TILLVERKAR NYA RÖR  
INUTI DE GAMLA 

VAD INNEBÄR TUBUS SYSTEM?

4. KVALITETSSÄKRING

2. TILLVERKNING

3. DOKUMENTERING

1. FÖRBEREDELSER

För att säkerställa kvaliteten på utfört arbete granskas det nytillverkade röret av  
kvalitetsavdelningen på vårt huvudkontor i Göteborg. Därefter skickas dokumentationen 
till beställaren. Då får du hela 10 års garanti på det nytillverkade röret.

En korrosionsbeständig, glasförstärkt polyesterplast appliceras i flera lager på insidan 
av det gamla röret. Resultatet blir ett nytt och säkert plaströr. Metoden fungerar på alla 
befintliga typer av rör.

Efter tillverkningen inspekteras det nya plaströret, inspektionen filmas och en kopia  
lämnas in för kvalitetskontroll. Efter dagens arbete återmonteras toaletter och vattenlås.  
Arbetsplatsen städas och det nya röret är färdigt att användas.

Arbetsdagen börjar med att toaletter och vattenlås demonteras. Därefter inspekteras röret med 
hjälp av kamera och mekanisk rensning utförs på insidan av röret innan plasten appliceras.



Är du intresserad av en lösning där du slipper fly hemmet eller jobbet under arbetets gång? Vill du minimera 
miljöpåverkan när du förnyar ditt avloppssystem? Vill du hålla kostnaderna nere? Relining med Tubus System 
uppfyller alla dina krav. 

FÖRDELAR MED 
TUBUS SYSTEM

MILJÖVÄNLIGT 

SPARA PENGAR 

LIVSLÄNGD – 50 ÅR 

SNABBT OCH SMIDIGT 

VAD ÄR VIKTIGAST FÖR DIG?

När man river ut gamla avloppsrör frigörs miljöfarligt material som asbest, bly och kreosot.  
Många gånger med hundratals kilo farligt avfall som resultat. Detta är inte bara skadligt för 
miljön utan även mycket kostsamt att göra sig av med. Med Tubus System får du ett nytt avlopps-
system utan att frigöra miljöfarligt material. Vår plast är dessutom återvinningsbar till 100 %. 

Du sparar pengar eftersom du varken behöver bryta upp väggar, tak eller golv. Som boende 
eller näringsidkare kan du lugnt stanna kvar där du är. Eftersom vi inte river ut befintliga rör 
löper du ingen risk att bli stående med miljöfarligt material. 

Enligt SITAC - svenskt certifieringsorgan som utfärdar tekniska godkännanden för byggområdet 
- har avloppsrör som tillverkas av Tubus System en förväntad livslängd på minst 50 år.

Vid traditionella stambyten måste du som boende eller näringsidkare nästan alltid lämna 
fastigheten, ofta under flera veckor, men inte med Tubus System. Med oss kan hyresgäster 
bo kvar och verksamheter fortgå.





CERTIFIERINGAR

TUBUS SYSTEM 
ÄR TESTAT OCH GODKÄNT

Tubus System är det första och enda företag som nu kan CE-märka sin produkt tack vare sitt ETA (European 
Technical Approval). Vi har alltid jobbat mot att stärka kvalitén och CE-märkningen innebär att Tubus System 
uppfyller samtliga EU-länders krav på utförande av relining.
Relining av Tubus System är även testad och godkänd av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och certifierad 
av SITAC. Enligt SP och SITAC har nytillverkade rör med Tubus System en förväntad  livslängd på minst 50 år. Du 
får hela 10 års garanti på det nytillverkade röret.

Tubus System är diplomerat av Föreningen Svensk Miljöbas. För att bli miljödiplomerad måste man 
som företag kunna visa att man använder miljövänliga material och löpande utforskar miljövänliga 
arbetssätt. Programmet omfattar även inspektioner på plats för att kontrollera att diplomeringen 
efterlevs. Vi har ett starkt miljöengagemang och har deltagit i programmet sedan 1999.

Certifieringsnr 
0111/05

PRODUCT CERTIFICATE

VT
T EXPERT SERVICES LTD

VTT-C-7931-12 

MILJÖDIPLOMERING

SITAC är ett svenskt certifi-
eringsorgan inom byggnads-, 
installations-, och anläggn-
ingsområdet.

Tyska DIBt utfärdar europeiska 
tekniska godkännanden för 
byggprodukter och system 
samt allmänna godkännanden 
för byggprodukter och byg-
gnadselement.

Finska VTT är en opartisk expert-
organisation som utför tekniskt 
utvecklings- och forskningsarbete.
Certifieringen från VTT är den 
finska motsvarigheten till ett god-
kännande från SP/SITAC i Sverige.

European Technical Approval

ETA - 13/0494

ETA

ETA
 (Europeiskt typgokännande)

Ett Europeiskt typgod-
kännande märks med en 
CE-märkning och visar att 
samtliga nationella krav i 
länder inom EU uppfylls.



HUVUDKONTOR:

Tubus System AB
Designvägen 3 
435 33 Mölnlycke
Tel: 031-69 61 15 
info@tubussystem.se
www.tubussystem.se

Göteborg 
Designvägen 3 
435 33 Mölnlycke
Tel:  031-69 61 18

Malmö
Kamaxelgatan 11
212 41 Malmö 
Tel: 040-53 59 50

Stockholm
Fagerstagatan 7
163 53 Spånga
Tel:  08-440 49 40

 

Borås
Åsboholmsgatan 25
504 51 Borås
Tel:  033-23 52 00

Lidköping
De La Gardievägen 4
531 30 Lidköping
Tel: 0510-54 77 15

Luleå
Betongvägen 26
973 45 Luleå
Tel:  0920-23 09 00

Tubus System ingår i WBF-gruppen. WBF-gruppen har sitt huvudkontor i Göteborg och består av ett antal företag som tillhandahåller lösningar 

för fastighetsägare, lägenhetsinnehavare, bostadsrättsföreningar, statliga organ och myndigheter. Varje företag i gruppen fokuserar på ett specifikt  

område, såsom byggnation, design och installation av VVS-system. Tubus System (fd Svensk Rörinfodring AB) grundades 1998 och arbetar  

rikstäckande med huvudkontor i Göteborg. Företaget har idag närmare 100 anställda. Kapaciteten med nuvarande personal omfattar relining av ca  

5 000 lägenheter om året.  


