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Bygga med sundolitt KUB

för v illor och många andra typer av  Byggnader 

Sundolitt KUB är ett komplett byggsystem som är utvecklat för att ge energieffektivt 

boende. Systemet är tillverkat i formgjuten EPS som är en expanderad polystyren. 

Systemet kan användas i alla typer av väggsystem.

 De formgjutna EPS-blocken konstrueras vändbara och fungerar både som 

gjutform och isolering. Efter montage av armering och gjutning med betong får man 

en kraftig, färdigisolerad konstruktion som klarar dagens och framtidens krav på 

energimål. Systemet passar olika fasadalternativ som puts, träpanel, plåt eller tegel. 
KUB är lätt att montera. Systemet ger två sidor isolering utan genomgående 

köldbrygga och ett hus med mycket låg energiförbrukning. KUB U11 är lämplig till 

passivhus.

Kort sagt: Ett hus byggt med KUB blir välisolerat och ger mycket god totalekonomi. Sundolitt KUB U11

Sundolitt KUB U17
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rationell  Byggprocess oavsett årstid

Med Sundolitt KUB så minskar byggtiden avsevärt jämfört med andra hus som 

byggs upp av mursten eller lösvirke. Eftersom KUB-blocken inte är fukt- eller 

temperaturkänsliga så går det även bra att bygga under vintersäsongen. Tack vare 

att stommen går snabbt att bygga så tar det inte lång tid innan man har ett tätt hus.

med sUndolitt  Kan dU Bygga passivhUs

Sundolitt KUB finns i två olika väggtyper. 

KUB U11 tillverkas med extra tjock isolering. U-värdet på denna vägg är 0,11 
W/m2K.  Det ger en färdigisolerad konstruktion som klarar dagens och framtidens 
krav på energimål och som är mycket lämplig för passivhus. 

KUB U17 ger ett U-värde på 0,17 W/m2K. Oavsett vilken du väljer bygger du ett 

välisolerat hus.

god totaleKonomi

Totalekonomin med att bygga med KUB är mycket bra. Kort byggtid, färdigisolerade 

väggar och konkurrenskraftiga priser ger god översikt över kostnaderna och man 

slipper överraskningar längs vägen. 
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dimensioner 
höjd h (mm) 
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300

600

300

600

300

600

300

600

300

75

75

100
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Bredd B (mm)

450

450

580

580

680

680

350

350
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100
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450

350

längd (mm) 

1200

1200

1180

1180

1280

1280

1200

1200

1180

1180

1200

1200

1200

1200

U11, rak, höjd 600

U11, rak, höjd 300

U11, innerhörn, inv. höjd 600

U11, innerhörn, inv. höjd 300

U11, ytterhörn, utv. höjd 600

U11, ytterhörn, utv. höjd 300

U17, rak, höjd 600

U17, rak, höjd 300

U17, hörn, höjd 600

U17, hörn, höjd 300

Topplist, 100

Topplist, 200

Smyglist till U11

Smyglist till U17

Sundolitt KUB är isolering och 
gjutform i ett med praktiska hållare  
för armeringen.

Sundolitt KUB U11

Sundolitt KUB U17



Sundolitt  har drygt 50 års erfarenhet av att tillverka produkter 
av expanderad polystyren och polyetencellplast. I detta 
material utvecklar och tillverkar vi isolerande lösningar för 
byggbranschen, skräddarsydda förpackningar och flexibla 
produkter för industrin.

Vi bedriver verksamhet i Norge, Sverige, Storbritannien, 
Danmark, Tyskland och Spanien. Moderbolaget är  
Br. Sunde as i Norge. 

Vår verksamhet är i huvudsak uppdelad på områdena Bygg, 
Anläggning, Industri och Förpackning.

Vårt varumärke för cellplastråvara

Vårt varumärke för cellplastisolering

Vårt varumärke för förpackningsprodukter 

sundolitt ab•44782Vårgårda.

Telefon 0322-62 60 00  •  Telefax 0322-62 60 10 

sweden@sundolitt.se  •  www.sundolitt.se
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