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fastighetsägare mm i Sverige



VAELIA AB –  
FASTIGHETSÄGARENS BÄSTA VÄN

BESTÄLLNING PROCESS

Vi erbjuder olika typer av byggmaterial för både små och stora projekt. 
Hos oss hittar du allt från badrumsmaterial, dörrar, fönster och 
belysning till golv och mattor. Vi kan hjälpa dig att installera ett helt 
nytt kök eller utföra mindre arbeten som exempelvis ljusdesign eller 
montering av tätskikt. Vårt mål är att hjälpa dig genom hela projektet, 
från materialval till projektering och montering om du behöver det.

Beställninsprocessen är alltid den samma. Leveranstiden kan dock 
variera beroende på volym och typ av beställda varor.

KUNSKAP
God produktkännedom 
om byggvaror.

Intressanmälan
Ni kontaktar oss, antingen 
genom telefon eller mejl.

Leverans
Vi levererar beställda 
byggvaror och om ni önskar 
kan ni hämta själva.

Offert
Vi upprättar en offert 
tillsammans med er på det 
ni efterfrågar.

Intressanmälan
Vi monterar köpt produkt 
eller alternativt monterar 
ni själva.

SNABBHET
Korta svars och 
leveranstider.

KVALITET
Våra produkter håller 
välkänd hög kvalitet.

MONTERING
Vi hjälper till att installera 
våra produkter vid behov.

SAMARBETSPARTNER
Styrka samt professionalitet ges av den koncern Vaelia 

AB ingår i, vilket är produktion, el, VVS med snickare, 
projektörer och logistik partners. 
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HUS OCH BYGG
En trygg leverantör  
av byggmaterial

Vi vill vara ett företag som får våra uppdrag 
utifrån professionalitet och att vår nära 
kundrelation gör så kunder rekommenderar 
oss som leverantör för framtida byggprojekt. 

BYGGMATERIAL PÅ KORT TID

BESTÄLLNING PROCESS
Beställninsprocessen är alltid den samma. 

Leveranstiden kan dock variera beroende 
på volym och typ av beställda varor.

Golvavjämning  
och golvlim

MonteringslimFästmassor, 
fogmassor och silikon

Vägglim och  
väggspackel

Sanering, tätning och 
beläggning
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Tätskikt Tillbehör Fästmassor

Flytande ångspärr som tillsammans 
med Kiilto K2 Tätskikt ingår i Kiilto 

K-System (rollbart).

Lång öppentid. Lämplig även för 
utomhusbruk. C2TES1. C2ES2  

med Kiilto Fixbinder

Tjockflytande tätskikt som tillsammans 
med Kiilto K1 Ångspärr ingår i Kiilto 

K-System.

Tjockflytande tätskikt som tillsammans 
med Kiilto K1 Ångspärr ingår  

i Kiilto K-System.

Vatten- och ångtät tätskiktsfolie 
för golv och väggar i våtrum. 

Kiilto Superfix DF 
Längre öppentid. Lämplig även för 

utomhusbruk. 2TES1. C2ES2  
med Kiilto Fixbinder

Förtillverkade KeraSafe Innerhörn som
används med Kiilto tätskiktssystem.

Kiilto Kerapid DF
Snabbhärdande cementbaserad

fästmassa för montering av keramiska
plattor och natursten.

Kiilto KeraSeal Tätningslim
Vattentätt och fukthärdande en-

komponentslim för tätning av skarvar 
och golvbrunnar

Kiilto KeraSafe Kragmanschetter
Förtillverkade kragmanschetter för 

rörgenomföringar

Kiilto Lightfix med lättfiller
Åtgång 1,5–2,2 kg/m². Fogning: väggar 8 
timmar, golv 12 timmar för plattsättning 

inom- och utomhus.

Kiilto HighFlex S2 DF
Cementbaserad, dammreducerad, 

vit fästmassa med lättfiller och god 
deformationsupptagningsförmåga.

Kiilto K1 Ångspärr Kiilto FlexfixKiilto K2 Tätskikt Kiilto Floorfix

Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie KeraSafe Innehörn/Yttehörn

15kg 10kg

20kg 15kg

20kg14kg12kg 20kg
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Golvspackel  Avjämningsmassor

Kakelfog och Klinkerfog

Easyrapid DF
Snabbhärdande Finspackel 

Gångbar inom 1 timma, beläggningsbar 1 
timma, åtgång 1,1 kg/m²/mm

Kiilto TopPlan DF
Finavjämning av golv, pumpbar, gångbar 

ca 5 timmar, beläggningsbar  
10 mm/16 timmar

Kiilto Tasoflex
En självutjämnande universell 

golvavjämningsmassa. Lämplig även för 
avjämning av golv som ska målas. 

Kiilto HardPlan Avjämningsmassa
Gångbar 1 timme, pumpbar, 

Beläggningsbar 2–5 mm/10 timmar,  
20 mm/ 2 dygn, övermålningsbar.

Kiilto Plan Rapid 5–50 mm
Snabb, pumpbar och fiberförstärkt 

Golvavjämningsmassa för golv inomhus.
Även för värmegolv. Cementbaserad.

Kiilto Plan Universal 4–30 mm
Pumpbar, ger en lämplig yta för 

Golvbeläggning, täckning 1,6 kg/m²/mm

Kiilto Floor Heat DF 3–50 mm
Gångbar ca 1 timme, Åtgång 1,7 kg/m²/mm. 
Bbeläggningsbar efter 1-2 dygn/30 mm, 3 

dygn/50 mm. ca 12 liter färdig massa/säck.

Kiilto Maxirapid Snabbt byggspackel
Gångbar ca 45 minuter

Beläggningsbar efter 2 timmar
 åtgång 1,6 kg/m²/mm

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

20kg

10kg

10kg 25kg 20kg

Golvspackel  Spackelmassor

Kiilto Klinkerfog
Snabbhärdande fogmassa för klinker och natursten. Lämplig för 
bostäder och kommersiella fastigheter. Även för utomhusbruk.
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Våtrumssilikon

Kiilto Pro Silicone Våtrumssilikon
Ättiksbaserad, Antimögel, Elastisk
En patron räcker till 12 meter (5x5 mm fog)
Färdig för användning efter 24 tim.

Kiilto Våtrumssilikon
värmebeständighet upp till +120 °C
innehåller antimögelmedel
svag lukt.

Primer och tillsatser 

Kiilto Start Primer
Bildar en häftbrygga mellan

avjämningsmassa och underlag.
Vattenbaserad.

Kiilto PrimerOne
Snabbtorkande, Vattenbaserad

Lämplig även som primer på underlag 
före avjämningsmassa.

Kiilto Fix Primer
Färdigblandad specialprimer som särskilt 

lämpar sig för ej sugande vägg- och 
golvytor inom- och utomhus.

Kiilto Fixbinder
Passar även som tillsatsmedel för Kiilto 60 och 

Kiilto 60 Plus då du ska göra en häftbrygga 
och plattsätta färsk betong (min. 1 månad).

Kiilto Fogskydd SEAL
Kiilto Fogskydd SEAL skyddar keramiska 
plattor, sten samt kakel- och klinkerfogar 

mot smuts och vatten. 

Kiilto Keraprimer
Förbättrar vidhäftningen av Kiilto tätskikt

på våtrumsunderlag, t.ex. avjämningsmassa, 
betong och byggskivor.

10 ltr

5 ltr 0,5 ltr

10 ltr

Golvspackel‐ Tillbehör

Armeringsnät 
70x70 x 2,5

Avstängarlist
50 st

Kiilto Armeringsmatta 
1x100m 
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BADRUM
Badrumstillbehör

Vi har levererat kvalitets duschar och 
badrumstillbehör såsom duschar, tvättsbländare, 
badkarsblandare, halkmattor, skräddarsydda 
badrumsmöbler och mycket mer.  
Du kan känna dig trygg att alla badrumsprodukter 
som vi levererar, producerade med hög kvalitet, 
möter tuffa krav på hållbarhet och backas upp av 
reservdelar och tilläggsprodukter som kommer hålla i 
många år framöver.

MILJÖTÄNK
För oss är det viktigt att värna om miljön och därför vill vi 

bidra med det vi kan. Förutom nytt material har vi också 
återvunnet byggmaterial, vilket är bra både för dig som 

beställare och miljön. Vi erbjuder nytt överblivet material 
från felbeställningar och även begagnat material i gott 

skick men till ett mycket lägre pris.

Badrumskåp Badrumsblandare Dusch Blandarfästen Badrumstillbehör
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BOX7268 ED2

SK5200-160 Krom

ARM7200-160

EVM168-160+ZSAL300

BOX7368 ED2

LES8300-160 ED2 

Det som gör en inbyggd dusch extra lyxig är den avskalade känsla som 
uppstår av att armaturer och blandare är fästa direkt mot tak och väggar, 
utan synliga rör och kopplingar. Det skapar en rumslig helhet och blir 
lättare att hålla rent.

DuschALLT HANDLAR OM KÄNSLAN

En dusch kan vara så mycket mer än att 
bara tvätta av sig. Alla våra duschset och 
takduschar är konstruerade för att skapa 
inre harmoni och yttre njutning. Designen 
ska stämma med din personliga smak 
och förhöja upplevelsen. Alla håller lika 
hög kvalitet oavsett egenskaper och 
ytmaterial.
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Tvättställsblandare Badkarsblandare

RT022-160
Badkarsblandare 160 CC med termostat ur 

objektserien RoundT. Energiklass A.
Ej tillgänglig på konsumentmarknaden.

BOX006 RETTANGOLO
Tvättställsblandare för inbyggnad,  

pip 210 mm.

RT071 Krom
Tvättställsblandare ur objektserien 

RoundT. Energiklass A. 

CA071 Krom
Tvättställsblandare. Passar extra 

bra till mindre handfat.

EVM022-160
Badkarsblandare 160 CC med termostat ur 

objektserien RoundT. Energiklass A.
Ej tillgänglig på konsumentmarknaden.

BOX006 Krom
Tvättställsblandare för inbyggnad,  

pip 175 mm.

LES071 Krom
Snygg och populär ettgrepps 

tvättställsblandare i fyrkantig form.

AQU071 krom
Tvättställsblandare. Kombineras 

med bottenventil. 

EVM026-160 
Dusch- och badkarsblandare med tryckbalanserad 
termostat och svängbar pip. Inklusive handdusch, 

duschslang och handduschhållare. 160 CC.

RT168-160 Krom
Duschblandare 160 CC med termostat ur 

objektserien RoundT. Energiklass A. 
Ej tillgänglig på konsumentmarknaden.

EVM168-160 Krom
Stilren duschblandare med tryckbalanserad 

termostat. 160cc. Finns även i 150cc. 
Kombineras med blandarfäste. 

LEC026-150 Krom
Engrepps dusch- och badkarsblandare 
inklusive handdusch, duschslang och 

handduschhållare. 
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BadrumsmöblerBadrums tillbehör
Våra badrumsmöbler har två viktiga funktioner, förvaring och 
stil. Vårt mål är uppfylla maximal förvaring för att tillgodose 
varje kunds individuella behov och att möbeln ska vara stilren 
och följa färgschemat.
Vår filosofi är enkel. Vi vill att de ska vara så enkelt som 
möjligt för våra kunder att välja hur de vill ha sina inbyggda 
badrumsmöbler och badrumsinredningar. Vi erbjuder kvalitativa 
badrumsmöbler och badrumsinredning för bästa möjliga pris.

Det är de små detaljerna som avgör, i badrummet såväl som 
i livet. Om designen på knoppar, krokar, hyllor, hängare och 
toalettpappershållare stämmer överens med blandare och dusch 
skapar du en genomtänkt helhetskänsla i badrummet. Vi har 
accessoarer som matchar dina val i såväl form som ytmaterial.

Obegransad Anpassning
Kunden ska själv kunna anpassa 
hur de vill att badrumsmöblerna 
och badrumsinredningen ska 
passa in utifrån deras mått. 
Kunden anger mått och erbjuds 
måttanpassade badrumsmöbler 
och badrumsinredning vilket gör 
att kunden får vad de önskar.Reservpappershållare

Badkarshandtag

Handdukskrok

Toalettborste

Tvålhyllor

Handdukshylla
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EXKLUSIV LEVERANTÖR  
AV PRIOKÖK

Köket är mer än bara ett kök – det är hemmets samlingspunkt där 
det moderna livet levs. Vår passion är att utveckla köksdesign med 
wow-effekt som gör skillnad varje gång du använder köket, som du 
kommer att älska att visa för dina gäster.

Köket är mer än bara ett kök

Köksblandare Diskho Tillbehör Kök Köksskåp

PH KÖK levererar högkvalitativa kök till våra kommersiella projekt 
såsom vårdhem, skolor, BRF.er och lägenheter. Vi har specialiserat oss 
på att leverera helhetslösningar mot projekt där ansvaret läggs över på 

oss. Ni har en helhetspartner genom hela projektet.

PLANERING
Helheten för er planering 
så att ventilation och el 
anpassas efter ert behov

DESIGN
Förvaringen i köket måste 
vara tillräcklig utan att 
tumma på designen

INSTALLATION
Vi erbjuder installation  
av kök vid önskemål 

ANPASSNING
Köken anpassas efter 
kundens behov och är inte 
beroende av fasta mått
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Köksblandare Diskho

Intra  
BALTIC585SH-LW T

Intra OMNIA78DF

Intra OMNIA60SHF

Intra 
OMNIA600SF

Intra  
BALTIC500

RT2 184 Krom ARM984 Mattsvart

ARM887 Mattsvart

EVO186 Krom

RT2 984 Krom

ARM887 Krom

EVO184 Krom

ARM887 Brushed 
Nickel

ARM984 Krom

ARM887 Mässing

EVO980 Brushed 
Nickel

EVO200 Krom

Intra BALTIC745D-LW T

Intra HZ815D

Intra 
OMNIA97SXF

Intra HZ615SH

En köksblandare är både  
en prydnad och ett redskap
Med olika ytmaterial och ett stort antal modeller 
i modern eller traditionell design är det upp till 
dig vilken känsla du vill skapa. Kvaliteten är 
lika hög vilken du än väljer. 
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VLV284
Diskmaskinsavstängning 
för montering i diskbänk. 

Håltagning Ø 28 mm.

Köksskåp - Luckor Och ProfilerTillbehör Kök

SLÄT LUCKA RUNDAD KANT RAMLUCKA FRÄST GREPPLIST GREPPLIST METALL

Vi har ett stor utbud av bänkskivor med 
olika typer av material. Utbudet är stort 
och kan projekt anpassas efter behov. 

Bänkskivor

TA Rensskål PVD
Rensskål för diskhoar

ZDOC098
Vikbar perlator med 

sprayfunktion, passar till 
köksblandare EVO.

DOM228
Fyrkantig diskmedelspump med 
piputsprång 90 mm. Håltagning i 

diskbänk Ø 28 mm.

BI284
Diskmaskinsavstängning i 
enkel design. Håltagning Ø 

28 mm.

BI228
Stilren diskmedelspump 
med piputsprång 90 mm. 

Håltagning i diskbänk Ø28 mm. 

Våra duktiga designers hjälper till att välja mellan olika 
material, färger, bänkskivor, kökshandtag och mycket mer.
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Knopp Helix  
Rostfritt Stål

Knopp Transit 
Rostfritt Stål

Fyrkantiga  
knoppar

Metro kakel

Boogie

Skålhandtag

Helix

Vann

Toniton  
key blå

MetaLlic

Fyrkantiga  
knopp

Knopp Como  
Krom

Toniton Cirkular 
Peach

Vitt kakel

Como big

0143 Care Handtag 1553

Handle  
Hide

Marble

Seam eller  
liknande

Pronto Lip Slim grepplist

Handle  
Thread

TEXTURED 
TILES

Knobb och Handtag Tillgängliga Färger

Bänkskivor

Stänkskydd

 
Ljusgrön

Blanco City

Merope

Beige

Nougat

White Arabesque

Taga

Songe

Ljus Grå 

Grå

Snowy IBIZA

Olimpo

Iron Bark

Vit

Mörkgrön

Eternal-Serena

Calypso

Grå

Blå

Coral Clay

Aden Blue

Fudge

Ljus/Mörk EkBrun
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TRAPPOR OCH RAMPER
Produktion och leverans  
av handikappramper

Vi kommer att arbeta med dig för att designa en ramplösning 
som kommer att möta dina behov i många år framöver. Ramper 
installeras enkelt. Dessa lösningar är idealiska för alla som 
använder rullstol, rullator, barnvagn eller bara behöver lite extra 
hjälp. Våra produkter kontrolleras av tillgänglighetssakkunnig.

Säkra, starka, mångsidiga ramper med 
leverans samt installation om så önskas.

Spiraltrappor och  
raka trappor

Handikappramper 
med gallerdurk

Gångplan, gångbryggor  
eller entresoler

Aluminiumramper  
alla typer
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BELYSNING
Egen tillverkning

Vi fokuserar på att vara lösningsorienterade genom att förstå 
våra kunders behov och förväntningar. Vi kan även härigenom 
tillmötesgå våra kunders önskemål för specialanpassade 
lösningar, till exempel snabbkopplingar, andra färger än 
standard, specialfästen och mycket mer. Kontakta våra 
representanter så vi tillsammans kan finna de bästa lösningen 
för dig och ditt företag. Utomhus Inomhus Nedpendlat Spotlight

Vårt produktutbud är av förstklassig teknisk kvalitet 
som ger ökad produktivitet och komfort för både 

inomhus- som utomhusmiljöer.
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Inomhus Belysning

US SENS LED
LED panel med inbyggd PiR-sensor, 

Infälld alternativ dikt tak. Mikroprismatisk 
bländskydd (UGR <19).

IBS armatur med dekorativa motiv
Baserad på standardarmatur IBP.

Motiven reducerar ljusflödet med 30-50% 

MEGAL LED IP65 armatur med IP65
LED, IK10 och UGR <22, perfekt som 

takbelysning för industrilokaler, idrottshallar, 
verkstäder, varuhus, m m.

ID LED Armatur
IDR - Infälld belysning för installation i tak 
med synligt bärverk. (både 600x600 eller 

625x625 moduler).

Dåligt utformad belysning på kontoret kan trötta dina ögon, 
och du kan uppleva huvudvärk och spänningar i nacke, 
axlar och rygg. 

KONTORSBELYSNING

US CIRCLE SENS
LED-panel inbyggd PiR-sensor 

mikroprisma vitmålat metallhölje. 
UGR <19.

SOFT LED PANEL
Nytt koncept för M600 och M625 infällda 
armaturer, avsedda för kontor och andra 

interiörer.

OS LED
LED strålkastar IP65. Svartlackerad  

zinkbelagd plåt. Mid Power LED
4…kallvit 4000K, 5…dagsljus 5700K

ES LED PANEL
En extraordinär Panel med jämn belyst 
yta, hög prestanda och utmärkt design.

Kapslingsklass (IP) 20.

HVL LED LINJÄR
Infälld linjär LED armatur med Eloxerad 

aluminiumprofil. Gavlar i metall RAL9006.
Bländskydd opal ACRYL Satine

RX LED
Strålkastare IP65. Pulverlackerat 
icke-korressivt högtrycksgjutet 

aluminium.
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Utomhus BelysningDownlight & Spotlight

REGO (JUSTERBAR)
Justerbar Dekorativ väggarmatur som ger 
väggen nytt liv! Applicering väggmonteras 

utomhus / inomhus

APIO LED IP44
Riktbar spotlight IP44 från TUPEX 

PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM 
populära serie 1004A.

HYDROTECH FYRKANT LED
Härdat säkerhetsglas, säkerhetsglas, gjuten 

silikonpackning och rostfria stålskruvar. 
Inbyggt LED drivdon220-240V 50-60Hz

FONDO LED
Downlight, i svart eller vit färg, på 12W från 
TUPEX PROFESSIONAL LIGHTING SYSTEM 

populära serie NTD.

HYDROSTAR LED IP65
Strålkastare för utomhusinstallation - fasad/

vägg. Elektronisk transformator med 220-240V 
50-60Hz inkluderad

SDR28 LED DOWNLIGHT IP44
Riktbar LED downlight IP44.  

Färgtemperatur: 2700~5000 K
Effekt: 15 - 20W.

TURNO LED IP65. DEKORATIV
Dekorativ väggarmatur som ger väggen 

nytt liv! Applicering väggmonteras 
utomhus / inomhus

PUNTO LED
Downlight, i svart eller vit färg, från 
TUPEX PROFESSIONAL LIGHTING 
SYSTEM populära serie ATK 01.

HYDROECLIPSE FYRKANT (upp / ner) led
Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz.

Material: Hög korrosionsbeständighet 
pressgjuten kopparfri aluminium

SDR046 LED DOWNLIGHT IP44
Riktningsbar armatur med energieffektiv 
LED och en kvadratisk form som ger en 

360° lamprotation.

HYDROTECH Steel Rund Upp & Ned Ljus
Högglanspolerat rostfritt stål AISI 316L. 

Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz. 
Rostfria stålskruvar. Silikon gummipackning

SDS-016K LED
Sporlight justerbar spridningsvinkel  

24°~ 60°. Effekt: 15W, 20W, 30W
Färgtemperatur: 2700~5000 K
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Urban Park och Gatubelysning

ART LED
Kombineras med olika typer av optik (opal, 

nanoprisma eller genomskinlig lock). 

SENSO MAXI LED
TUPEX SENSO MAXI pendlad LED, i svart 

eller vit färg, från TUPEX Professional 
Lighting System populära serie MINO.

MODO LED
Innovativ pollare som förbättrar stadens 

estetik och kreativitet i IP66.

O LED DIREKT INDIREKT
Justerbar längd. Levereras med 

transparent elkabel och montagebox 
med estetisk design.

EXAL Z
Monteringssätt För pendlad montering. 

Nedpendlad (upphängningssystem ingår 
eller ytmonterad

HYDROWAY RUND LED POLLARE
Förankringsbultar ingår. Inbyggt LED 

drivdon 220-240V 50-60Hz,

Pollare och Pollare

Flash Pole / Double Flash Pole Led Armatur
Montageklämma diam. 60 mm  

eller 76 mm ingår.  
Inbyggt LED drivdon 220-240V 50-60Hz

PARKLED RUNDARMATUR IP65
Parkarmatur för belysning på parker, gågator, 

parkeringsplatser. Chassi CH400 för montering 
på stolpe 60 mm

UL LED
UL LED gatubelysning för installation: 

stolpe/vägg/fasad. Asymmetrisk bländfri 
optisk lins i härdat 5mm planglas

ARCH LED
Ger arkitektonisk stil till område och plats 

och applikationer i fotgängarskala, designen 
ger en önskad organisk look i stadsmiljön.

HYDROCITY PARKLED IP66
Rund stolptopp för utomhusinstallation 

Diameter: 60 mm, stöd arm. 
3 m neopren strömkabel ingår

STL LED IP65
Produktbeskrivning: STL park/gatubelysning 

IP65 med COB teknik. Armaturen kan monteras 
på stolpe 42-60 mm
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Bafflar  
och Öar

LJUDDÄMPANDE UNDERTAK
Taklösningar för lokaler som kontor, utbildning, 
hälsovård, detaljhandel, fritid och Industri

Med vår omfattande kunskap om alla märken och modeller av 
takplattor kan vi hjälpa stora och små företag att lära sig hur de 
kan förbättra prestandan i sitt utrymme med ett nytt undertak. 
Självklart kan vi hjälpa med installationen!

Rockfon och Parafon tillverkar stenullsbaserade, högkvalitativa 
akustiska lösningar för undertak och väggar. Vårt kombinerade team 
består av professionella akustikexperter och vårt produkt- sortiment 

inkluderar högkvalitativa produkter som erbjuder mångsidiga 
akustiklösningar för alla typer av applikationer.

Undertaksskivor & 
Väggabsorbenter

Bärverk och 
tillbehör

Rockfon System 
Modulundertak

3938



Akustiklösning - Rockfon Blanka®
Stenullsskiva, Målade kanter 
Framsida: Helmatt, slät och extravit målad fleece 
Baksida: Baksidesfleece
Modulstorlekar (mm): 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400
Kant: A15, A24, As, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M, X, Z
Ljusreflektion:87

Hygienisk undertaksskiva  - Rockfon® MediCare® Air
Stenull, Målade kanter 
Ytskikt: vitmålad fleece med lätt strukturerad yta, behandlad. 
Baksida: högpresterande membran
Modulstorlekar (mm): 1200 x 600, 600 x 600
Kant: A24
Ljusreflektion: 85

Akustiklösningen - Rockfon Color-all®
Stenullsskiva
Framsida: Färgad, slät fleece. Baksida: Baksidesfleece
Kant: A15, A24, B, D, E15, E24, X
Ljusreflektion: 22
Finns i 34 färger.

Demonterbar ljudabsorbent - Parafon® Classic
Ljudabsorptionsklass Upp till Klass A
Brandklassificering: A1
Modulstorlekar (mm): 600x600, 600x1200, 600x800, 600x2400 och mer.
Kant: A24, E24

Demonterbar ljudabsorbent - Parafon® Nordic
Helt återvinningsbar stenull. Installeras med T24 bärverk
Ljudabsorptionsklass: A
Brandklassificering: A1
Modulstorlekar (mm): 600x600, 600x1200
Kant: A24

Undertaksskivor

Parafon® Step
Helt återvinningsbar stenull.
Kant: Step A, Step 15
Brandklassificering: A2-s1, d0
Modulstorlekar (mm): 300x600, 600x1200, 300x1200 och mer.

Rockfon Artic - Undertakslösning med bra 
akustiska egenskaper
Stenull: Ytskikt: slät, vitmålad fleece
Baksida: baksidesfleece
Modulstorlek (mm): 1200×600, 600×600
Tjocklek: 15mm 
Ljusreflektion: 82
Kant: A

Parafon Hygiene
En mycket tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i lokaler med höga 
krav på god hygien och rengöring.
Ljudabsorptions Klass: A
Tjocklek: 18 mm, 40 mm
Modulstorlekar (mm): 1200×600, 600×600

Rockfon Boxer
God slagtålighet, idealisk i skolor och sporthallar. Utmärkt ljudabsorption 
för ekobenägna utrymmen. 
Ljudabsorptionsklass: A
Brandklassificering: A1 och formstabil vid upp till 100% RF
Modulstorlekar (mm): 1200×600, 1600×600, 1800×600, och mer...

40 41



Undertaksskivor

Öar och Bafflar Bärverk Och Tillbehör

Parafon® Colortone
Helt återvinningsbar stenull.
Modulstorlek (mm):  
1200×600, 600×600, 600 x 2400
Ljudabsorptionsklass: A
Brandklassificering beroende av kulör: 
A1, A2-s1, d0, A2-s2, d0
Standardfärger är Black, Cement, Metal men 
kan även levereras i valfri NCS kulör.
Kant: A24

Industrial Baffle 

Contour Ac Baffle Eclipse Island

Rockfon® Eclipse™
Stenull, Ytskikt: slät, matt, extravit målad fleece
Baksida: vit baksidesfleece, Målade kanter
Kant: A, Tjocklek (mm): 40
Form:  Kvadrat, Rektangel, Cirkel, Triangel, 
Hexagon, Oval, Fri form.
Ljusreflektion: 87

Teetanium
Teetanium (fins olika typer) är ett brandstansat, vridstyvt T-24 bärverk 
i galvaniserat stål från tillverkaren Cipriani. Teetanium har extra lång 
överlappande läpp på tvärprofilerna för att underlätta monteringen och kopplas 
med ett hörbart klick.

Parafon® Palette - en målad ljudabsorbent för 
kreativa undertakslösningar
Helt återvinningsbar stenull.
Brandklassificering: A2-s1, d0
Modulstorlekar (mm): 600x600, 600x1200
Kant: A24, B, D2, E24

Chicago Metallic™ T24 Universal Longspan 8280
T24 universal bärprofil 75 mm hög med 38 mm tvärprofiler.
Kompatibelt med Chicago Metallic® T24 2890 tvärprofiler. Lämpligt i rum 
med långa avstånd mellan pendlarna. Färre pendlar sparar montagetid och 
kostnader

Chicago Metallic™ T15 Click 2790
15 mm bärverkssystem med bärprofiler och tvärprofiler.
Full höjd (38 mm) för bättre lastkapacitet och kompabilitet med olika tillbehör.
Ett starkt och stabilt bärverkssystem som enkelt kan monteras och demonteras 
flera gånger. Används när man vill ha ett mer diskret bärverk i en synlig 
undertakslösning.

Rockfon MediCare Block - 
Mineralull som ar inkapslad i en luft- och vattentät plastfolie
Tjocklek: 25mm, 40 mm
Modulstorlekar (mm): 1200×600, 600×600
Kant: A24
Ljudabsorptions Klass: A
Ljusreflektion: 74
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GOLV OCH MATTOR
Avancerade golvlösningar  
för ditt project

Forbo Flooring Systems erbjuder ett komplett sortiment av golv 
och golvtillbehör för såväl företag som privatpersoner. Med vår 
breda portfölj kan vi erbjuda en komplett golvlösning, vare sig du 
söker golvlösningar för ett helt sjukhus eller vill lägga nytt golv 
hemma i köket.
Forbo Flooring Systems är en global aktör på golvmarknaden och 
vi skapar, tillverkar och säljer våra golv med hållbarhet, funktion 
och design som ledord.

FORBO FLOORING SYSTEMS
Transport

Sport

Våtrum

Industri

Utbildningslokaler

Hotell, Restaurang

Sjukvård

Detaljhandeln
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Löslagda golv
Coral Click
Plattorna är 24x24 cm stora och varje låda innehåler 24 förmonterade 
plattor (2x2 st), vilket räcker till en yta på 1,37 m².
Tjocklek: 12 mm / 17 mm
Dimensioner: 24 cm x 24 cm
LRV: 8%

Coral Pro-fit Quattro 
Tjocklek: 10 mm
Dimensioner: 50 cm x 50 cm
Lugghöjd: 7 mm
NCS: S 9000-N. LRV: 2%

Allura Puzzle
En unik pusselform som möjliggör starka fogar. Plattorna kan läggas utan 
fästmedel, vilket gör dem lätta att ta bort, återanvända och återvinna.
Tjocklek: 5 mm. Slitskikt: 0,7 mm
Dimensioner: 96 cm x 96 cm. NCS: S 5502-Y
LRV: 20%

Marmoleum Acoustic (14dB)
Vår Marmoleum Acoustic-kollektion reducerar stegljud med 14 dB (ISO 
717-2). Konstruktionen består av ett dubbelt lager linoleum, 2 mm 
Marmoleum och en 2 mm Corkment baksida. 
Tjocklek: 4 mm
Dimensioner: 33 m x 200 cm
NCS: S 8000-N
LRV: 9%

Marmoleum Decibel 3.0 (17 dB)
Marmoleum Decibel ger den högsta stegljudsminskningen med 17 dB.
Tjocklek: 3 mm
Dimensioner: 28 m x 200 cm
NCS: S 3005-G80Y
LRV: 47%

Akustisk linoleum ger ett linoleumgolv med lägre ljudnivå tack vare ett särskilt isolerande 
lager på baksidan av linoleumvåden. Därmed uppnås stegljudsdämpning upp till 17 dB.

Allura Click Pro
De 51 naturliga betong- och trägolvsstrukturerna möjliggör vackra 
golvdesigner i olika miljöer, till exempel i butiker, restauranger  
och på kontor.
Tjocklek: 5 mm, Slitskikt: 0,55 mm.
Dimensioner: 60 cm x 31,7 cm. LRV: 37%

Colorex Plus EC
En ideal lösning för laboratorier, IT-rum och renrum. Colorex Plus EC möter 
de striktaste kraven för partikelfrigörelse, vilket hjälper till att minska 
eventuella smittorisker.
Tjocklek: 10,3 mm. 
Dimensioner. 60,7 cm x 60,7 cm
NCS: S 0500-N. LRV:81%

Akustisk linoleum

FLEXIBELT, LIMFRITT, 
ÅTERBRUK- OCH 

ÅTERVINNINGSBART. 
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Surestep Original
Vår Surestep Original stegsäkert golv erbjuder ett nytt alternativ till 
konventionella säkerhetsgolv med förbättrade rengöringsmöjligheter. En 
palett med 33 färger kombinerar mängder av färgtoner och ljustoner.
Tjocklek: 2 mm. Slitskikt: 0,7 mm
Dimensioner ± 25 m x 200 cm
NCS: S 0500-N. LRV: 75%

Surestep - Star
De 9 moderna tonerna i detta hållbara säkerhetsgolv erbjuder en unik 
estetik med en ljusare, holografisk partikelfärg matchad med terrazzo eller 
den naturliga basfärgen hos produkten.
Tjocklek: 2 mm. Slitskikt: 0,7 mm.
Dimensioner: ± 25 m x 200 cm. NCS: S 1002-G. LRV: 75%

Eternal Bus & Coach - Golv för Bussar
Eternal är ett mycket slitstarkt heterogent vinylgolv på rulle, avsett för 
många olika designmöjligheter. PUR Pearl-ytan ger överlägset och 
bestående utseende och prestanda.
Tjocklek: 2 mm. Slitskikt: 0,7 mm
Dimensioner: ± 25 m x 200 cm. LRV: 44%

Surestep Steel
Surestep Steel erbjuder en ny look till vår samling stegsäkra golv via ett 
slätt betongutseende med ett subtilt metallblänk i bakgrunden.
Tjocklek: 2 mm. Slitskikt: 0,7 mm
Dimensioner ± 25 m x 200 cm
NCS: S 6502-B. LRV: 13%

Surestep - Wood
Våra Surestep Wood vinylgolv innehåller naturliga mönster som skänker 
en varm atmosfär till alla områden. 
Tjocklek: 2 mm. Slitskikt: 0,7 mm. Dimensioner: ± 25 m x 200 cm.
NCSL: S 7010-Y30R. LRV: 12%.

Järnväg Golv
heltäckande och kompatibelt sortiment av golv för tåg- och 
järnvägssektorn. Oavsett om du är ute efter golv för höghastighets-, 
intercity-, spårvägs- eller tunnelbanetåg kan vi erbjuda dig ett brett utbud 
av produkter och tjänster för att uppfylla de nödvändiga kraven.

Safestep - Aqua
Detta fräscha, stegsäkra golv passar perfekt för områden med höga och 
känsliga hygienkrav, så som badrum och poolområden.
Tjocklek: 2 mm. Slitskikt: 0,7 mm
Dimensioner ± 25 m x 200 cm
NCS: S 6502-B. LRV: 17%.

Sjöfart Golv
Golvmaterialet sätter tonen för ett fartygs övergripande utseende och 
känsla med många kriterier som påverkar, så som estetik, hållbarhet, 
underhåll och krav på IMO/MED-certifiering. 

Transport Golv Stegsäkra golv

Från entré till utgång, 
oavsett om det är 
nybyggnad eller 
renovering, kan Forbos 
transportgolv hjälpa 
dig att välja helt rätt 
lösning för just ditt 
transportprojekt.
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GARDEROBER
Vi producerar och levererar både inbyggda och fristående 
garderober. Vi satsar på att göra dig som kund nöjd och 
att du ska få ut det mesta av garderoben. Glöm inte, att 
vi kan hjälpa med installationen om önskas. Vi ser fram 
emot att samarbeta och skapa nästa nya design för just 
dina specifika anpassningar.

Vi samarbetar med dig för att skapa 
dina nya inbyggda garderober som 
är skräddarsydda för dina specifika 
behov. Genom att samarbeta med 
kunden så skapas en ny unik design 
för varje projekt. Våra garderober är 
anpassade och passar både företag 
och bostäder.

Mät utrymmet, inspireras och kontakta oss så kan vi 
hjälpa dig att skapa din nya garderob. Vi vill hjälpa just dig 

med dina garderober!
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VAELIA AB 

Datavägen 5,  
175 43 Järfälla

info@vaelia.se  
alex@vaelia.se 

Tel: 08-40909860 

När du behöver byggmaterial av 
högsta kvalitet som ska passa villor, 
skolor och bostadsrättsföreningar, 
kan du hitta det hos oss.

www.vaelia.se


