Badkamer
Samenwerken
Proces
Doen waar je goed in bent, samenwerken met
bouwpartners die dat ook zijn. Co-creatie van
specialisten is volgens Emergo de sleutel tot een
goed en efficiënt bouwproces. Meer werkplezier, een
optimale communicatie en afstemming in ontwerp
en uitvoering (ook virtueel via BIM) zorgen voor
een hoogwaardig eindresultaat met minder tot geen
faalkosten. Emergo kan desgewenst het hele proces
van ontwerp, fabricage, montage en afwerking
van de woonmodule voor zijn rekening nemen.
Eén aanspreekpunt, het hele proces in één hand,
inclusief just-in-time levering en montage. En dat
zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Kwaliteitsborging

Bouwkwaliteit is een samenspel van specificaties
en eigenschappen van producten en processen.
Emergo focust op afstemming en overleg met
klanten, bouwpartners en leveranciers, op objectieve
informatie en kwaliteitsborging. Als specialist beschikt
Emergo over een gecertificeerd kwaliteitssysteem.
De badkamers worden op elk werkstation
gecontroleerd op cruciale productonderdelen.
Daarmee is de kwaliteit van het productieproces en
van het eindproduct geborgd.

Hoogwaardig prefab badkamer-module
Nieuwbouw, renovatie & transformatie
Licht in gewicht
Waterdichtheid 100% gegarandeerd
Plug-and-play aansluitingen
www.emergo.nl
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Badkamer
Maatwerk modules

Wandafwerking
Diverse mogelijkheden

Maximaal 2,5 m x 3,5 m

Snelle bouwtijd, hoogwaardige kwaliteit
Emergo Badkamer
De Emergo Badkamers zijn fraai, nauwkeurig, slim
samengesteld en van hoogwaardige kwaliteit.
Door nauwe samenwerking met onze Deense
partner voldoen de badkamers aan de specifieke
eisen voor de Nederlandse markt.

Lichtgewicht casco
De vloer is samengesteld uit een metalen frame met
een gewapende betonplaat en heeft een geringe
hoogte van 90 mm die is voorzien van het juiste
afschot en vloerverwarming.
De wanden zijn uitgevoerd in warm gegalvaniseerde
staalcassettes die aan elkaar zijn geklonken. Waar
nodig gestabiliseerd door 12 mm gipsplaat. Ook
het plafond is uitgevoerd in standaard 1 mm warm
gegalvaniseerd staal met witte poedercoating.

Hoogwaardig interieur

Geïntergreerde installaties

De vloer wordt afgewerkt met door-en-doorgebakken
vloertegels die op een waterdichte membraam
worden gelijmd. De wanden kunnen voorzien worden
van diverse soorten wandafwerking. Bijvoorbeeld
met wandtegels of hardglas in diverse designs.

Alle leidingen worden weggewerkt in de wanden,
inclusief het reservoir voor het vrij hangende toilet.
De leidingen komen in een speciaal daarvoor
ontworpen leiding-box overzichtelijk bijeen om alles
eenvoudig te kunnen onderhouden.
Om er zeker van te zijn dat de leidingen goed dicht
en gezekerd zijn, worden de leidingen in de cabines
voordat ze de fabriek verlaten met een hogedruktest
gecontroleerd op dichtheid.
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Installaties

Sanitair

Betonvloer

Plug-and-play

Naar keuze

Met afschot en vloerverwarming

Sanitair keuze
Het sanitair kan uit een ruime keuze worden
samengesteld naar de wensen van de klant.
Dit betreft de wastafel of het wastafelmeubilair,
kranen, douchedeuren, wasmachine-aansluiting, etc.
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