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x Utsparing for kabin:
o Standardtykkelse på kabinens ferdige gulv er 100mm, inkludert flis
o Kabinen leveres med 100x100x6mm neoprenklosser

� Neoprenklosser er til for å ta trinnlyd og i den sammenheng må det 
tettes rundt kabinens nedsenk med for eksempel isopor for at påstøp
ikke kommer i kontakt med kabinen. 

o Nødvendig utsparing i dekket for kabinen er 110mm fra overkant av ferdig gulv. 
� Her er utsparing for shims inkludert. Shims er ikke en del av Probads

leveranse
o Utsparing i dekket for kabinen må være 30mm større enn kabinen i alle 

retninger. (Se snittegning)
o Gulvtykkelse vil øke dersom avstand fra dusjsone (90cm) til dør er over 2m ved 

10mm nedsenk i dusjsone. Dette grunnet krav til fall
x Utsparing for 75mm sluk: 

o Ved standard sluk og rørstrekk korteste vei ut til sjakt vil rør bygge 90mm 
under kabinen. 

o Nødvendig utsparing i dekket for 75mm avløpsrør og sluk ved rørstrekk på 
opptil 50cm er 200mm fra overkant av ferdig gulv. Dette er eksklusiv toleranse

x Utsparing for 50mm rør: 
o Ved rørstrekk på opptil 1m vil rør bygge 50mm under kabinen 
o Nødvendig utsparing i dekket for 50mm avløpsrør ved rørstrekk på opptil 1m 

er 160mm fra overkant av ferdig gulv. Dette er eksklusiv toleranse
x Ved innvendig høyde på 2200mm blir total utvendig høyde på kabinen 2240mm fra 

ferdig gulv, eksklusiv påmonterte komponenter på tak 
o På taket av kabinen er det plassert gitterdragere (h: 30mm), kasser for 

downlights
(h: 50mm), skap for tappevann (h: 95mm) og muffe for ventilasjon (h: 50mm, 
170mm med bend. Bend er ikke en del av leveransen). (Se snittegning)

x Probad leverer ikke shims for montering av kabinen
x Kabinens vekt er ca. 625 kg pr. m²
x Tykkelse på vegger er 45mm, inkludert flis
x Det skal ikke bli montert eller innfestet gjenstander på kabinens utside
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x Tilkobling: 
o Kabinen leveres med opptil 3 stk. tilkoblingsbokser med 2.5mm² kabel, 

plassert 2m over ferdig gulv ved dør
� Lys, stikk og varmekabler ved bruk av elektrisk gulvvarme
� Vaskemaskin
� Tørketrommel

o Boksene som leveres som standard er Elko (EL-nr.: 1221438) og bygger totalt 
80mm ut fra kabin, inkl. 12mm plate for montering 

o Boksene leveres med beskyttelseslokk påmontert. Vegglokk leveres ikke
x Downlights: 

o Beskyttelseskasse for downlights er montert på tak av kabin med følgende 
dimensjon: 

H: 50mm, L: 300mm og B: 270mm. (Se snittegning)
x EL-bokser for stikk, brytere, dimmere o.l. bygger 30mm ut fra kabin. (Se snittegning) 



RIV

www.probad.no

x Rørsystem i kabinen er av type LK Systems
x Tilkobling av varmt- og kaldtvann leveres som 20mm PEX-rør, med 2m opprull som 

standard
x Fra sluk går det 75mm plastrør som avsluttes med muffe i ende. (Se snittegning) 
x 110mm avløp fra WC avsluttes med spiss-ende 80mm ut fra kabinen. Standard høyde 

260mm fra ferdig gulv til senter av avløp
x 50mm rør bygger 60mm ut fra kabin (se snittegning) og 85mm rundt 90°-hjørner
x Veggboks bygger 45mm ut fra kabin. (Se snittegning) 
x Sisterne bygger 175mm ut fra kabin og har en bredde på 500mm. (Se snittegning) 
x Fordelerskap er plassert i tak og bygger 95mm ut fra kabin. (Se snittegning) 
x Skap leveres i standard størrelse 350x550mm og 550x550mm
x Dersom det er montert vannmåler i fordelerskapet må hovedstrekk gjennomspyles 

før kabinen tilkobles
x Kabinen kan leveres med vannbåren varme av typen LK Systems 16mm
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x Ventilasjon: 
o Muffe innstøpt i tak. VEF 125-ventil leveres løst og ligger i kabinens WC-skål
o Ventilasjon med bend montert i muffe bygger 170mm over tak i kabin. (Se 

snittegning)
o Bend for ventilasjon er ikke en del av leveransen

x Montering: 
o Kabinen leveres med minimum 4 stk. gjengestag for løfting av kabinen. Det 

leveres et komplett sett med løftehemper (Goliath-løft) på hver leveranse. 
Disse må sendes i retur etter hver leveranse 

x Generelt: 
o Utregning av total høyde på kabin fra ferdig gulv: 

Innvendig høyde + tykkelse tak (40mm) + ventilasjon med bend (170mm)
Eksempel: 2200mm + 40mm + 170mm = 2410mm

x Nivellering: 
o Ujevnheter i betonggulv vil bli kompensert med stål-shims som limes under 

kabinen
o Tykkelse på shims står på betonggulvet
o OBS! Det må sjekkes at shims er der ved mottaks-kontroll.



Produkt Beskrivelse
1 Servant
2 Dusjsett
3 Slukløsning
4 WC
5 Sisterne
6 Siklemik for sisterne
7 50mm avløpsrør
8 75mm avløpsrør
9 Lysbryter
10EL Dobbeltstikk
11EL Enkeltstikk

12Tilkobling EL -
Opprull av kabel

3 x 2.5mm² kurser
1: Varme og lys
2: Vaskemaskin
3: Tørketrommel

13Fordelerskap
14Taklys 4 downlights
15Kasse for downlights

16Fraluftsventil
125mm dobbeltmuffe
Bend leveres ikke av
Probad

17Gitterdrager

110mm utsparing i dekket for kabinen
Gulvtykkelse: 100mm fra ferdig gulv + 10mm for 6mm neopren
og shims. Shims leveres ikke av Probad

100mm utsparing under kabinen
50mm utsparing under kabinen
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