
FlexiTotal ger dig frihet 
att utforma lokalerna 

som du vill

 Tretum FlexiTotal®



Flexibla lokaler, med installationerna dolda och lätta att anpassa individuellt, 
finner man hos bland annat Arlanda Visitor Center (bilden högst upp), och i 
undre raden Svenska Spel, Sundbyberg, och Räddningscentralen i Stockholm.



Med Tretum FlexiTotal ”göms” installationerna så att de inte 
saboterar rumsintrycket. 
     Samtidigt blir lokalerna maximalt flexibla. Hyresgäster och 
hyresvärdar får en unik möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt 
anpassa lokalerna vartefter behoven växlar. 
     Tretum FlexiTotal ger dessutom arkitekter fritt utrymme att 
utveckla kreativa och spännande idéer, utan att begränsas av 
teknik som fula datakablar och skrymmande kylbafflar.

Tretum FlexiTotal® erbjuder 
samtidigt frihet från synliga 
installationer som förfular 

 

Dagens tekniska installationer...

... är många, och de är helt oumbärliga för 
fungerande och komfortabla innemiljöer.

Hittills har de dock inneburit kraftiga 
begränsningar då de låst tekniken i fasta 
dragningar, och gjort inte minst omfl yttningar 
komplicerade och dyra. 

De är oftast dessutom inte estetiska, utan 
skämmer en i övrigt attraktiv miljö - vem vill 
till exempel ha nedpendlade datakablar från 
undertaket,  som stör rumsintrycket?

Alla dessa nackdelar är utraderade med 
Tretum FlexiTotal. Ett totalintegrerat rums-
koncept som utgår från lågbyggda golv där 
installationerna göms i fl exibla system som 
enkelt installeras, och som gör det möjligt att 
snabbt koppla om och koppla upp när lokalen 

disponeras om. Tretum FlexiTotal kan levere-
ras med el, data, tele, ventilation, värme och  
kyla, men också med avlopp när det behövs. 

Golvet är starkt och tyst, och förses med 
önskat ytskikt.

Tretum FlexiTotal levereras nyckelfärdigt 
enligt önskade specifi kationer, vilket förkor-
tar installationstiden jämfört med traditionell 
byggteknik. Oaktat det gäller nybygge eller 
ROT-projekt, förenklar Tretum FlexiTotal 
såväl planering som projektering.

För arkitekten, fastighetsägaren och slut-
kunden – hyresgästen – har det plötsligt blivit 
så mycket enklare att fritt utforma lokalerna 
precis som man vill ha dem.

Flexibiliteten är äntligen total.
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Tretum är en etablerad partner för effektiva och 
kundanpassade lokallösningar. Med konceptet 
FlexiTotal® erbjuder Tretum full flexibilitet vad 
gäller lokalens utformning och installationerna som 
krävs, och adderar en viktig estetisk dimension 
genom att dölja alla dragningar.

 I Tretum FlexiTotal® ingår installationsgolv 
från Tate, världens ledande tillverkare på området, 
representerad i Sverige av Tretum sedan över 30 år.
   Inklusive till exempel el, data, tele börjar golvets 
bygghöjd på 7 centimeter. Med 
ventilation/värme/kyla inkluderat 
börjar höjden på i sammanhanget 
blygsamma 18 centimeter, vilket gör 
det väl lämpat för ROT-projekt.

UTTAG PÅ ARMLÄNGDS AVSTÅND. 
System Tretum TateFlex®, en 
del av FlexiTotalkonceptet, är 
uttagsboxar som placeras strategiskt 
under golvplattorna och innehåller 
uttag för el och data till fyra 
arbetsplatser. 

EXTREMT GOD SKÄRMNING. Golvet skärmar effektivt 
från elektromagnetisk strålning. Av Semko 
uppmätta skärmningsegenskaper visar att det 
magnetiska fältet i normal kontorsmiljö understiger 
0,05µT i vistelsezonen (TCO-gränsvärde: 0,2µT).

BÄTTRE VENTILATION. Ventilationen i Tretum 
FlexiTotal är, tack vare installationsgolvets 
modulsystem, lätt att placera ut och luften 
kan regleras individuellt vid exempelvis olika 
arbetsstationer, eller till exempel i en butiks 
omklädningsrum, där temperaturen kan ställas 
något högre för kundernas välbefinnande.

Luftkvaliteten blir dessutom bättre med 
Tretum FlexiTotal om man väljer en renodlad 

undergolvsventilation, där luften distribueras 
genom golvmonterade rumsaggregat, don eller 
ventilationshål i golvplattorna. Samtidigt sänks 
driftskostnaden med uppåt 20 procent, genom 
att fläktsystemet inte behöver dimensioneras 
och drivas på samma energislukande sätt som 
traditionell överluftsventilation.  

Tretum FlexiTotal stödjer såväl undergolvs-
ventilation som övriga ventilationskoncept, där 
man valfritt kan välja mellan att använda till 

exempel centrala ventilationsenheter 
eller deplacerade, och önskad typ av 
don, även ej golvmonterade.

MILJÖANPASSAT. Den effektiva 
skärmningen och möjligheten att 
välja energibesparande undergolvs-
ventilation, är uttryck för ambitionerna 
att leverera miljöanpassade lösningar 
med  Tretum FlexiTotal. 

Miljöanpassning genom ökad 
energieffektivitet, minskad 
resursanvändning och satsningar 

på hälsosam innemiljö, är krav som är viktiga 
för Tretum att kunna ställa på tillverkningen av 
systemdelar.

Flertalet leverantörer är med i U.S. Green 
Building Council, och låter sig fortlöpande 
kontrolleras enligt Leed Rating System, som 
granskar bland annat energianvändning och 
utsläpp. 

Tack vare att grönt byggande är en naturlig 
del av Tretum FlexiTotal, skapar detta samtidigt 
trygghet i processen att välja rätt produkter till 
nybygget eller ROT-projektet.

Kontakta Tretum för mer information om FlexiTotal.

Undergolvsventilation hos 
Räddningsverket, Stockholm.


