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– Om vi skulle borra nya brunnar
varje gång vi flyttade om fiskdis-
ken i någon av våra butiker,
skulle golvet snart se ut som ett
såll!

Det säger Staffan Wiberg, arki-
tekt och utvecklingsansvarig på
Konsum.

– Med DrainFlex® slipper vi det,
samtidigt som vi blir mer flexibla
med butiksinredningen.

Färsk fisk. Det vattnas i munnen. Med
den rätta tillagningen och rätta känslan i
kryddningen av såsen kan du nå kulina-
riska höjder. Och det är ett nöje att på fre-
dagen gå till sin butik och se vad som
fångats.

KF ställer stora krav på hanteringen
av färskvaror i sina butiker. Det ska inte
vara svårjobbat. Det ska vara rent och
det ska se fräscht ut. Samtidigt ska det
vara välkomnande för kunden. Bland
annat satsar man på delikatessöar, hela
nyckelfärdiga plattformar med bland
annat fiskdisk, kött, bageri och café.

När det gäller just fiskdisken används
mycket vatten. Isen som fisken förvaras
på och vatten som används till sköljning.
Det blir helt enkelt väldigt vått och det
behövs bra avrinning och välplacerade
brunnar.

Dessutom vill man ändra om i butiken
då och då. Marknaden förändras och
nya sortiment tillkommer, men att flytta
både berednings- och förädlingsutrym-
men är en omfattande historia som krä-
ver stora ingrepp.

Normalt har man behövt bila upp, läg-
ga nya rännor och borra för nya brunnar
vid en flyttning av kyldisken, men med
DrainFlex® systemet från Tretum kan
det arbetet underlättas.

Ända sedan de ärevördiga saluhallar-
nas tid har man i fiskbutiken använt
upphöjda golv vilka påminner om data-
golven.

DrainFlex® är helt enkelt det första
flexibla avloppssystemet som gör det
möjligt att på ett enkelt sätt förändra i
våtutrymmen genom att bygga upp ett
nytt golv bestående av kvadratiska plat-
tor 60x60 cm med våtrumsbeläggning
som fogförseglas. Under detta golv läg-
ges sedan avloppsrören.

Systemet innefattar även ett flertal till-
behör, bland annat golvbrunnar, direkt-
avlopp, uppsamlingsenheter, sarger,
ramper, m.m.

– Man kan säga att vi nu flyttar golvet
tillsammans med disken, istället för en-
bart disken, säger Staffan Wiberg. På det
viset slipper vi också lägga igen en mas-
sa brunnar.

Tretum kan också bygga ett så pass
lågt golv att kontakten inte förloras med
kunden som ska kunna se varorna or-
dentligt.

Det var Staffan Wiberg som kläckte
idén och genom att koppla ihop entre-

prenörerna på området, bland andra
Tretum, är det nya portabla systemet ett
faktum, om än fortfarande på ”proto-
typstadiet” enligt Staffan Wiberg.

– Att bygga med det här systemet gör
oss betydligt mer flexibla, samtidigt som
vi kan snabba på byggprocessen. Vi be-
höver inte så många hantverkare, det
räcker med en inredningsmontör. Där-
med blir det också lättare att kostnads-
bedöma.

Flytta inte bara disken
– ta med golvet också
Nytt golv med flyttbart avlopp ger nya inredningsmöjligheter för butiker
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Med Tretums DrainFlex® golvsystem byggs avloppsrören in i golvet vilket gör att du kan flytta hela enheten utan att bila nytt.
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