
Malmberg Brunnsöverbyggnader

PURE ENERGY  CLEAN WATER

Säkert skydd och smidig service



PRISMA

Storlekar (m) B x L
I 2 x 2  •  II 2 x 3  

Vikter (kg) exkl sockel
I 300  •  II 400  

Färg*
Fasad: Aluzink
Tak: Aluzink
Dörr: Aluzink
Sockel: Aluzink

Material
Fasad: Aluzink
Tak: –
Dörr: Aluzink
Sockel: Aluzink

Isolering
40 mm Extruderad polystyrencellplast

Vägguppbyggnad
Plåt–Cellplast–Plåt

Lås
Klart för låskolv

Service
Avlyftbart och tippbart

Malmbergs brunnsöverbyggnad Prisma 
består av sandwichelement med ett ytskikt 
av aluzink på inner- och yttersida. Mellan-
liggande isolerande kärnan består av 40 
mm cellplast. Prisma står på en sockel av 
aluzink, som placeras i en grusbädd alterna-
tivt på en gjuten platta. Taket fungerar som 
dörr, där du med hjälp av två fjäderdämpare 
lätt öppnar hela fronten.

 

Här får man ett bra svängrum vid inspektion 
och service. Vid större arbeten som till ex-
empel pumpbyten kan hela överbyggnaden 
fällas bakåt och frilägga hela anläggningen.

Den elektriska utrustningen monteras på en 
panel av aluminium, 800 x 1000 mm, som är 
fäst på sockeln.

Våra brunnsöverbyggnader 
får stå ut med det mesta
Malmberg brunnsöverbyggnader ger ett perfekt skalskydd 

för brunnen mot väder, vind eller annan yttre påverkan. 

Service- och underhållsarbeten förenklas också betydligt. 

Rörgalleri, pumpar, ventiler och el/styr blir mycket lättåt-

komligt. Konstruktionen och funktionerna är väl beprövade 

och har testats väl genom åren.

Snabb etablering och smidig service

Överbyggnaderna är prefabricerade och lyfts enkelt 
och snabbt på plats över brunnsinstallationerna med 
kranbil. Förarbetet som krävs är endast att placera 
medföljande sockeln i en grusbädd. Alternativt anpas-
sas huset för en gjuten betongplatta. Byggnaderna 
placeras sedan på sockeln och fäst på insidan med 
haspar. Vid underhållsarbeten kan överbyggnaderna 
antingen tippas eller helt lyftas av från sockeln bero-
ende på modell.

Vägg- och takkonstruktion

Överbyggnadernas tak- och väggkonstruktion är ett 
sandwichelement oavsett modell. Ytskiktet är en lack-
erad helförzinkad stålplåt. Den mellanliggande iso-
lerande kärnan består av 40 mm extruderad polysty-
rencellplast. Insidan har även den en lackerad stålplåt.

En av våra modeller, Furuboda Solid är uppbyggd en-
ligt säkerhetsklass II vilket gör den säker mot intrång. 
Väggarnas ytskikt är glasfiberlaminat och mellan 
cellplastskikten finns en rostfri hålplåt. Byggnaden har 
också en dörr enligt säkerhetsklass II.
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*Kan fås i valfri kulör mot tillägg

ama
Sticky Note
Skriv dit Aluzink efter Tak:



Furuboda Solid är vår överbyggnad som är 
uppbyggd enligt säkerhetsklass II. Väggar-
na är konstruerade med glasfiberlaminat 
på ytter och insida och förstärkta med 
plywood på cellplasten. Dessutom mel-
lan mitt i cellplastlagret limmas en rostfri 

hålplåt. Byggnaden är även försedd med en 
robust dörr enligt säkerhetsklass II. I övrigt 
installeras Furuboda Solid på samma sätt 
som standardmodelllen Furuboda och med 
all servicevänlighet naturligtvis också.

FURUBODA
SOLID

FURUBODA

Storlekar (m) B x L
I 2 x 2  •  II 2 x 3  •  III 3 x 3

Vikter (kg) exkl sockel
I 700  •  II 800  •  III 1000

Färg*
Fasad: Grön
Tak: Silver
Knutar: Aluminium
Dörr: Silver
Sockel: Grå

Material
Fasad: Glasfiberlaminat
Tak: Plåt
Knutar: Natureloxerad Al
Dörr: Aluminium
Sockel: Glasfiberlaminat

Isolering
80 mm Extruderad polystyrencellplast

Vägguppbyggnad
Glasfiberlaminat
Plywood
Cellplast
Rostfri hålplåt
Cellplast
Plywood
Glasfiberlaminat

Trycke och lås
Handtrycke / klart för låskolv

Service
Avlyftbart

Storlekar (m) B x L
I 2 x 2  •  II 2 x 3  •  III 3 x 3

Vikter (kg) exkl sockel
I 300  •  II 400  •  III 500

Färg*
Fasad: Röd  
Tak: Silver
Knutar: Aluminium
Dörr: Röd
Sockel: Aluzink

Material
Fasad: Plåt
Tak: Plåt
Knutar: Natureloxerad Al
Dörr: Plåt
Sockel: Aluzink

Vägguppbyggnad
Plåt–Cellplast–Plåt

Trycke och lås
Handtrycke / klart för låskolv

Service
Avlyftbart

Malmberg brunnsöverbyggnad modell Fur-
uboda är uppbyggt som en mindre klassisk 
svensk stuga. Furuboda placeras på en 
tillhörande sockel som sätts
i en grusbädd, alternativt på en gjuten
platta om man så önskar.  

Byggandens tak och väggar består av en 
cellplastkärna täckt av helförzinkad stålplåt 
på in- och yttersida. Byggnadens knutar 
täcks av aluminiumplåt. Standardfärg på 
huset är rött med silvrigt plåttak.
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Isolering
40 mm Extruderad polystyrencellplast*

*Kan fås i valfri kulör mot tillägg

* Kan fås i 80 mm isolering mot tillägg

*Kan fås i valfri kulör mot tillägg



Vår brunnsöverbyggnad Yngsjö är 
Sveriges första prefabricerade överbyggnad 
och skyddar brunnar över hela Sverige.  
Det är vår originalmodell.

Den har väggar av sandwichelement med 
ytskikt av aluzink. Yngsjö placeras på en 
tillhörande sockel som sätts i en grusbädd, 
alternativt på en gjuten platta om man så 
önskar.

YNGSJÖ

Storlekar (m) B x L
I 2 x 2  •  II 2 x 3  

Vikter (kg) exkl sockel
I 400  •  II 500  

Färg
Fasad: Aluzink
Tak: Aluzink
Knutar: –
Dörr: Aluzink
Sockel: Aluzink

Material
Fasad: Aluzink
Tak: Aluzink
Knutar: –
Dörr: Aluzink
Sockel: Aluzink

Isolering
40 mm Extruderad polystyrencellplast

Vägguppbyggnad
Plåt–Cellplast–Plåt

Trycke och lås
Handtrycke / klart för låskolv

Service
Avlyftbart

Prisma
Snygg och smidig överbyggnad 
för den mindre brunnsinstallationen.

Furuboda
Klassisk överbyggnad för små 
och stora brunnar.

Furuboda Solid 
Byggnaden utformad enligt 
säkerhetsklass II. 

Yngsjö
Den kompakta överbyggnaden för 
små och medelstora installationer.
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*Kan fås i valfri kulör mot tillägg



PURE ENERGY  CLEAN WATER
Malmberg Borrning AB, 296 85 Åhus
Tel: +46 44 780 18 00, e-mail: info@malmberg.se

Malmberg är ett miljöteknikbolag med kompletta lösningar inom  
vattenrening, biogas, geoenergi och borrning. 
Ett femte generationens familjeföretag med över 150 års erfarenhet 
som gjort oss marknadsledande inom våra kompetensområden  
och med ett starkt fokus på hållbarhet och miljö.

www.malmberg.se

Vi är brunnsborrare 
sedan 1866 och har

 en oslagbar 
erfarenhet av brunnsborrning. 

Vi vet vad som krävs av 
en brunnsöverbyggnad både 

vad gäller funktion och 
vid underhållsarbeten. 

Tveka inte att kontakta oss 
om du vill veta mer om våra 

överbyggnader.


