
portar
BraLokaler bygger till skillnad från många konkurrenter med 
kraftigt utåtgående rambyggda portar med höjd om 4,5 
meter ifrån Ajab smide. Upp till tre rader med fönster för 
bästa ljusinsläpp erbjuds som tillval. 

nockhöjd och yttertak
BraLokalers konstruktion innebär en större volym och i sin 
tur ett bättre nyttjande av entrésolplan tack vare nästan 
7 meter i nockhöjd. Yttertaket har ett isoleringsvärde som 
motsvarande 220 mm vilket är utmärkande. 

grundläggning och gavlar
BraLokalers grund är bättre isolerad än i många andra lokal-
projekt. Få i branschen bygger med hela 180 mm cellplast 
och 120 mm betong vilket ger ett bättre isolervärde och 
gör att plattan klarar högre belastning med tyngre fordon. 
BraLokaler bygger därtill med hela 5 fönster i sina gavello-
kaler.

förening / gemensamma ytor
BraLokaler etablerar oftast två till tre industriradhus på 
samma ort eftersom det ger en ekonomiskt större och 
starkare förening. Ni blir fler som delar på utgifter så som 
vatten, försäkring och yttre underhåll. BraLokaler erbjuder 
gemensam toalett i föreningen, perfekt när du spenderat 
några timmar i din fina lokal. 

mellanväggar / brandceller
BraLokalers mellanväggar har en färdig, bärande konstruk-
tion att fästa entresolplan i via kraftiga KL-väggar om 
120mm med brandcellsgräns EI30. Här sparar du en hel 
del om du vill montera ett entresolplan i framtiden. BraLo-
kaler bygger med brandsäkerhetsklass BR2 vilket innebär 
fördelar när man skall bygga ett entrésolplan och när man 
önskar bedriva viss verksamhet, så som kontor. 

asfaltering / el / va
BraLokaler asfalterar kring industriradhusen och kommer 
kunna erbjuda en stor asfalterad yta. Bralokaler erbjuder 
elcentral om 16 Ampere och förbereder din lokal för fiber. 
Därtill förses lokalerna med 3-fasuttag och 230v uttag. Det 
förbereds dessutom med kraftigare mätarblock och kabel 
om du vill säkra upp mer än 16 Ampere i framtiden. I stället 
för att ha ett eget abonnemang på vattenmätare som kostar 
många tusenlappar kommer du enbart betala 300kr/månad 
med BraLokaler tack vare samfälligheten. 
 
sammanfattning av BraLokalers konstruktion
BraLokaler erbjuder klimatsmarta och estetiska hus i 
samklang med omgivningarna på Österlen. Husets vackra 
platina smälter in i omgivningarna på ett vackert sätt jämfört 
med andra hallar. Dessutom har träpanelen lång rötskade-
garanti och långt underhållsintervall. 

Interiört är fördelarna många, förutom snygga ytskikt får 
du från början en färdig vägg att utgå ifrån. Man kan fästa 
hyllor/konsoler och även använda den starka konstruk-
tionen med KL-trä till att fästa ett entrésolplan i till skillnad 
från andra mellanväggar som ej är bärande eller som bara 
är klädda med plåt.

Med BraLokaler är att det enkelt att åtgärda påkörnings-
skador på ytterväggar. En påkörningsskada på annan ytter-
beklädnad än trä är svår att åtgärda, en lagning påverkar 
utseendet och blir ofta kostsam. Sammanfattningsvis 
erbjuder BraLokaler betydligt mer lokal för pengarna. Helt 
enkelt en tryggare och bättre investering över tid! 

Fördelar med BraLokaler

BraLokaler erbjuder industriradhus med hög kvalitet med fokus på både funktion, estetik och 
miljö. Gör ett medvetet val för en långsiktig investering och med de bästa förutsättningarna till 
en framtida värdeutveckling.


