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Installationsgolv kontor

Ett modernt kontorslandskap har ofta ett installationsgolv för att uppnå en hög effektivitet
och anpassningsbarhet.
Med ett installationsgolv är det enkelt att förändra, flytta eller komplettera med fler
arbetsplatser. Kraft, nät och ventilation blir enkelt tillgängliga med ett installationsgolv.

Fördelar installationsgolv i kontorsmiljö
Det största fördelen är den höga flexibilitet som uppnås. Ska det in en ny kollega med
arbetsplats, dator och telefon? Inga problem, bara att hitta lämplig placering i lokalen och
ta upp rätt kablage från golvet.
Behöver hela lokalen möbleras om på grund av omstruktureringar i organisationen? Med
ett installationsgolv är det enkelt.

Val av rätt installationsgolv
Man utgår alltid från behoven som finns och kommer att finnas i lokalen. För
kontorslandskap kommer det i många fall handla om att dölja och hantera kablage.
Om takhöjden är tillräcklig, kan man överväga att ta tillräcklig höjd för att få plats med
ventilation från golvet. Fördelen är att man då kan styra ventilationen fullständigt i lokalen
utan att den till synes tar någon plats.

Sammanfattat
•

Ger fullständig kontroll på kablaget i lokalen, idag och i framtiden.

•

Snabbare och enklare arbete vid nyinstallationer eller ombyggnationer.

•

Möjlighet till ventilation genom golvet.

Kontakta oss för mer information
Använd formuläret nedan eller kontakta oss via kontaktinformationen på denna
sida om ni har en förfrågan kring installationsgolv.

Prisuppgift
Kostnaden för att installera ett installationsgolv varierar på grund av följande faktorer:
•

Hur ska lokalen användas? Om det ska stå tung utrustning på installationsgolvet
så måste beräkningar för detta göras så att golvet inte ger vika.

•

Vilken finish ska väljas? Om ytan blir utsatt för mycket slitage så bör man ta med
det i beräkningen från början.

•

Vilken typ av golvplattor ska väljas? Det finns i huvudsak två alternativ:
Kalciumsulfatplatta (gips) samt högdensitetsspånplatta där den förra har bäst
egenskaper när det gäller ljud, vatten och brand. Det är dock ett dyrare alternativ.

•

Vilken höjd ska väljas? Högre höjd innebär enklare kabeldragning samt möjlighet
att installera ventilation.

Kontakta oss så hjälper vi er fram till den lösning som passar bäst för era behov!
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