
Din partner när det gäller golv.

Lågbyggande golv
DISTANSMAT TAN FÖR BYGGHÖJDER FRÅN 8 MM

På prastangen.se hittar du alltid 
tips, råd och anvisningar för alla 

golvlösningar av alla slag. 



Prästängen Byggsystem erbjuder 
lågbyggande golv från 8 mm!
Golvkonstruktioner som är påverkade av, eller som riskerar att utsättas för, 

fukt, fuktrörelser, gamla restlukter eller emissioner skall alltid ventileras. 

Nu kan vi på Prästängen Byggsystem även erbjuda mekanisk golvventilation 

redan vid låga bygghöjder från 8 mm.

Optivent ger dig en rad fördelar:

  Snabb installation
  Låg bygghöjd 
  P-märkt 
  Påverkar inte lokalens 
 utseende 
  Enkel skötsel

  Mot radon, markfukt, 
 kasein, emissioner 
  Funktionskontrollerat
  Energisnålt 
  Typgodkänt system



Optivent golvsystem är en ljuddämpande  

fuktspärrmatta som kan läggas under  

nästan vilken golvtyp som helst. 

På ett effektivt sätt stoppar systemet farliga  

ångor och gaser från att komma ut i rums-

luften. Systemet ger det effektivaste skyddet 

mot fukt och lukt från betongplattor, 

samtidigt som det är ergonomiskt eftersom  

det ger golvet en möjlighet att svikta.

Så här funkar det:

Med hjälp av en separat fläkt ventileras golvet med 

rumstempererad luft som ger ett varmare och behagligare 

golv. Fläkten är liten så att den kan byggas in eller så kan 

du montera en utomhusfläkt. Optivent golvsystem kan an-

vändas i allt från idrottshallar till ett rum i källaren.

Med Optivent får du en metod för att mekaniskt ventilera 

bort fukt, lukt, mögel, radon, kasein, emissioner och andra 

riskfaktorer som kan innebära en ohälsosam tillvaro för 

dig och din familj.

En distansmatta av HD-polyeten skapar luftspalt mellan 

golvet och det fuktiga underlaget. Systemet bildar ett 

slutet system som drivs av en energisnål fläkt. Fläkten är 

liten så att den kan byggas in eller så kan du montera en 

utomhusfläkt. Luft tas in via ett golvsockeldon med filter 

och sugs ut av en fläkt. Luften passerar över hela ytan och 

torkar ut såväl som värmer konstruktionen.

Metoden med Optivent förkortar byggtiden  
väsentligt vid nybyggnation och ROT-produktion.

Du är alltid välkommen att  
ringa oss för tips, råd och idéer. 

Vi finns på 0500 – 46 98 60

Funktionsexempel:  Varm, torr och  
dammfri luft sugs ned under golvet   
och ventilerar luftspalten i distansmattan.  
Luften följer pilarna under golvet  som 
för med sig fukt, lukt, radon och emissioner 
till fläkt i hörnet  som suger ut luften.



Prästängen Byggsystem

Kylarvägen 7, 541 34 Skövde • Tel vxl +46 (0) 500 – 46 98 60 

E-post info@prastangen.se • www.prastangen.se
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Prästängen Byggsystem 
– kundanpassade helhetslösningar

 
Vi på Prästängen Byggsystem har under 50 år 

utvecklat och sålt produkter inom byggbranschen. 

Genom vår egna produkt SubFloor Golvregel- 

system driver vi utvecklingen av uppreglade golv-

konstruktioner framåt och erbjuder också ett antal 

andra produkter från flera olika ledande tillverkare 

inom byggbranschen – Optivent är en av dem. 

 

På Prästängen Byggsystem är vi lyhörda för våra 

kunders behov. Vi har lång erfarenhet och vi har 

kunskap. Vår ambition är att alltid hålla en hög 

servicenivå med snabba leveranser via vårt riks-

täckande distributionsnät.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss 
– om stort som smått!


