
Här kommer våra starkaste 

argument för att sätta spillvatten 

och Relining på agendan:

Har ni spillvatten
på agendan?

Spillvatten!! Vi vet, det är en utmaning att göra 

ämnet intressant, det spelar ingen roll hur många 

utropstecken vi sätter. En sak vet vi dock och det är 

att det är extremt viktigt för fastighetsbolag att hålla 

koll på sitt spillvatten. Vara proaktiva och ha många 

verktyg i lådan. Vi är det ledande Reliningföretaget 

riktade mot fastighetsbolag och är ute på en 

missionsresa där vi nyanserar bilden av Relining och 

hur det kan skapa både kort- och långsiktigt värde för 

alla fastighetsägare. Vi tillverkar nya rör inuti gamla, 

det är inte svårare än så, men värdet det kan skapa för 

er och era hyresgäster är oändligt.



Fastighetsägare Hyresgäster

Våra starkaste argument för att sätta 
spillvatten och Relining på agendan:

Relining är betydligt billigare 
än stambyte. I många fall också 
smartare, låt oss berätta när.

Pengar Relining är betydligt billigare än 
stambyte. Det ger i sin tur lägre 
hyror. Det gillar majoriteten av
alla hyresgäster.

På mindre tid än en arbetsvecka kan 
rören i en hel fastighet få förnyad 
livslängd. Jämför detta med ett 
stambyte där arbetet tar 6-8 veckor.

Tid Ett stambyte tar i snitt 6-8 veckor, 
Relining mindre än en arbetsvecka. 
Det kommer era hyresgäster 
uppskatta.

Vi vet att det står högst upp på 
er agenda. Relining är återbruk 
och minimalt slöseri.

Hållbarhet Människor är trötta på slit och 
släng. Vi måste alla tänka om och 
era hyresgäster kommer uppskatta 
när ni gör det åt dem.

Vi är störst och bäst på Relining, 
det innebär att vi vet när Relining 
är den bästa lösningen och när 
stambyte är smartast.

Långsiktighet Hyresgästen söker också långsiktighet 
i sitt boende. Med Relining får du ett 
verktyg som gör att du kan vara mer 
fl exibel och hitta lösningar som ger 
nöjda hyresgäster.

Tubus System är en av Europas ledande aktörer inom Relining. Relining är en 

innovation som innebär att vi skapar nya rör inuti gamla. Utifrån vår innovation 

skapar vi smarta lösningar för fastigheter med kontor, lokaler, lägenheter, butiker, 

sjukhus och industri. Vi vänder oss till fastighetsbolag, förvaltningsbolag, tekniska 

konsulter och entreprenörer i alla former. För våra kunder och partners skapar vi 

värde inom hållbarhet, kostnadsbesparing, tidsbesparing och långsiktighet. Idag är 

vi ca 300 anställda i fyra länder och omsätter runt 300 miljoner kr.


