
 

 

 TIMBECOS ELEMENTHUS 

Timbeco är en tillverkare av projektspecifika, förtillverkade byggelement i trä 

för uppförande av elementhus. Vår mission är att hjälpa kunder att bygga 

snabbt, miljövänligt och energieffektivt. Därför bidrar vi till att genomföra 

värdeanalyser och levererar maximal prefabriceringsgrad. 

Timbeco prefab element houses 
in golf resort in Sweden 

Tillverkning och uppförande av  
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Timbeco är en tillverkare av projektspecifika byggelement i trä med 
mycket hög prefabriceringsgrad och har 25 års erfarenhet av 

tillverkning. Våra kunder är vanliga leverantörer, byggföretag och 
utvecklare: NCC, PEAB, SRV, AF Gruppen, m.fl. 

OM TIMBECO 

 Grundat 1991: En av Estlands äldsta tillverkare av trähus 

 Omsättning 2015: 7,2 miljoner euro 
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 En av grundarna av Estonian Woodhouse Association 
Kunder uppskattar oss för 
vår ingenjörsexpertis, våra 

höga prefabriceringsgrad 
och vår professionella 

byggtjänst. 

Timbeco är baserat i Estland, 

men vi är även verksamma i 
Norge, Sverige, Finland och 

Storbritannien. 

 Anställda 2016: 60 personer 

Vi utformar, tillverkar och installerar projektspecifika, förtillverkade 
fasadelement i trä. 

 Tillverknings- och lagringsutrymme: 5 600 m² 

 Område med tillverkningsanläggningar: 35 000 m² 

Fasadelement 

PRODUKTER 

Vi utformar, tillverkar och installerar takelement i enlighet med kundens 
projekt. 

Takelement 
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Transport 
Våra transporter sker i samarbete med olika transport- och 
speditionsbolag, vilket tillåter oss att välja det transportmedel som 

är mest kostnadseffektivt och som tar hänsyn till byggelementens 
dimensioner. 

Tillverkning 

Vår tillverkning är specialiserad på projektspecifik produktion. 
Den tillverkningsteknologi vi använder oss av begränsar varken 

bredden, höjden eller tjockleken hos byggelementen. Vår 
tillverkning sker i enlighet med internationella byggregler (ETA, 

TEK10, RYL, Eurocode 5, RT-filer). 

Vi designar med 3D CAD-teknik (AutoCad, HSBCad, ArchiCad) i BIM 
och IFC-system. 3D-teknologi garanterar större precision och 

tillhandahåller lättbegriplig teknisk dokumentation för kunderna. 

Utformning 

TJÄNSTER 

Vi utformar, tillverkar och uppför projektspecifika elementhus med våra 
maximalt prefabricerade byggelement. 

Elementhus 

Vi utformar, tillverkar och uppför projektspecifika, förtillverkade 
modulbyggnader. 

Modulbyggnader 

Installation och konstruktion 

Vi erbjuder installations- och konstruktionstjänster för våra 
byggelement och moduler i Finland, Sverige, Norge och 

Storbritannien. 
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FÖRDELAR MED TIMBECOS ELEMENTHUS 

Omfattande teknisk dokumentation 

Konstruktionen av ett högkvalitativt elementhus börjar i 
designstadiet. Timbeco har en intern designavdelning och ett 3D

-designsystem (BIM och IFC). 

Fördelarna med att ha en intern designavdelning är nära 

samarbete och kommunikation mellan produktionsavdelningen, 

designers och byggare. Detta i 
sin tur leder till ett slutresultat 

av hög kvalitet. 

Design i 3D gör att 

konstruktionsfelen kan 
minimeras och 

konstruktionsritningarna 

fungerar som detaljerade 
konstruktionsmanualer. 

Extra stabil byggstruktur 

Till skillnad från de flesta elementhustillverkare använder vi 

diagonalbalkar och bultar för att öka trästrukturernas stabilitet. 

Diagonalbalkarna och 

pluggarna i elementen görs 
med det helautomatiserade 

träbearbetningssystemet 
Hundegger K2. Förutom att ge 

ökad stabilitet förbättrar 
diagonalbalkarna och 

pluggarna byggstrukturens 

bärförmåga vid brand.  

Energieffektiva fogar 

Konstruktionsfogarna på våra 
elementhus är optimerade 

utifrån energiberäkningar med 
simuleringsprogrammet 

Passive House Planning 

Package (PHPP2007). På så 
sätt har vi kunnat eliminera 

köldbryggor och öka 
energieffektiviteten hos våra 

hus. U-värdet hos våra 
konstruktioner beräknas 

utifrån de reella förhållandena 

inuti byggnaden. 

Erfaret monterings- och konstruktionsteam 

Omfattande erfarenhet, 
kunnig personal och direkt 

kommunikation mellan 
monteringsenheten och 

design- och 

produktionsavdelningarna 
bidrar till slutresultatets 

höga kvalitet. 

Lufttätheten vittnar om konstruktionskvaliteten 

För att mäta lufttätheten 
använder vi Blower Door-

testning där man skapar ett 
övertryck inuti byggnaden 

och mäter luftväxlingen. 

 

Denna typ av trycktest ger 

oss återkoppling vad gäller 
byggnadslösningens 

effektivitet. Det innebär 
även en garanti för kunden 

vad gäller elementhusets 

kvalitet. 

Timbecos elementhus kan monteras i alla väder 

Timbeco förpackar 
byggelementen i vädertålig 

och återvunnen plast. 

Den vädertåliga 

förpackningen är en stor 

fördel i byggnadens 
monteringsfas, eftersom det 

skyddande plastomslaget 
gör det möjligt att montera 

byggnader även i regn och 
snö. 
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Fabriksinstallerade elektroniska tillbehör 

Vi kan installera flexibla rör- och ledningsanordningar i de 
förtillverkade väggelementen som behövs för eldragningen. 

Rörsystem som installeras i fabriken ger högre kvalitet jämfört 
med rörsystem installerade på byggplatsen eftersom 

ledningarna har installerats omsorgsfullt mellan isolerullskikten 

utan att fukt- och vindskydden har tagits bort. Elkablar installeras 
på plats. 

Förtillverkade lösningar för elementhus 

Konstruktion av ventilationsbussning 

Ventilationsbussningarna tas i beaktande så tidigt som i 
designstadiet och konstrueras i fabriken i enlighet med kraven på 

energieffektivitet. Bussningarna bidrar till att avsevärt snabba på 
installationen av ventilation på monteringsplatsen. 

Installation och färdigställande av dörrar  och fönster 

Vi kan installera alla typer av fönster och balkongdörrar: trä, 
aluminium, trä/aluminium och plast. Fönstren är försedda med 

tätningslister med certifierad ångspärrstejp (SIGA), mastix-
tätningsmedel, expanderbar tätning, mm. 

Fönstren kan färdigställas med karmar och fästen i fabriken. Detta 
sparar tid vid montering av fönstren på byggplatsen och man 

behöver inte beställa byggställningar för detta ändamål. 

Montering av invändig skiva 

Olika invändiga skivor kan monteras på fabriken såsom OSB, 
gipsskiva, fermacell eller dylikt.  

Installation av takmaterial 

Vi kan tillverka takelement med självhäftande taktäckningsmaterial 
av bitumen eller PVC. Genom att installera taktäckningen i fabriken 

kan byggnaden göras vädertålig snabbare. 
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FABRIKSLÖSNINGAR FÖR FASADBEKLÄDNAD PÅ ELEMENTHUS 

Träbeklädnader 

Du kan välja mellan olika fasadsättningstekniker, trätyper och 
behandlingsmetoder för trä: färg, impregnering, värmebehandling, 

mm. Det är även möjligt att kombinera olika fasadsättningstekniker. 

Cementbaserade beklädnader 

Fibercementskivor erbjuder många alternativ för färg och struktur. 
Genom att installera fibercementskivorna i fabriken sparar man tid 

på byggplatsen och byggnaden får ett modernt och underhållsfritt 
utseende. 

Metallbeklädnader 

Fasadbeklädnader av metall som installeras i fabriken hjälper också 
till att spara tid på byggplatsen. Metallbeklädnader används 

vanligen på kommersiella byggnader (kontorsbyggnader och 
industribyggnader). Det är även möjligt att kombinera olika 

strukturer. 

Förtillverkade väggelement klara att installeras på 

golvgrunden så att fasadbeklädnadsmaterialen kan 
installeras på objektet. 

Om man använder tegel, murbruk, dekorativa stenar, plywood, 

rostfritt stål eller andra fasadbeklädnadslösningar installeras extra 
hållbara cementgrunder på väggelementen i fabriken. Det valda 

beklädnadsmaterialet kommer att installeras på cementgrunden på 
plats. Det är även möjligt att tillverka väggelement utan golvgrunder. 
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Förskola i Falun, Sverige: 

 Total golvyta: 1 600 m² 

 De förtillverkade elementens volym: 4 800 m² 

 Klimatskalet klart från utsidan 

 Konstruktionstid på plats: 7 veckor 

 Byggelement i korslimmat massivträ kombinerade 
med förtillverkade byggelement. 
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UPPFÖRANDE AV ELEMENTHUS 

Allting börjar med designen. Vi tänker på snabbt och 
kostnadseffektivt uppförande redan i designstadiet. Våra designers 

utvecklar byggdelar som lätt kan installeras. 

En problemfri installation kan endast genomföras med hjälp av en 
grundlig och professionell installationsmanual. Våra 3D-

produktionsritningar fungerar som detaljerade 
konstruktionsmanualer. 

Och självklart har våra installationsteam mångårig erfarenhet av att 
arbeta med de mest yrkesskickliga företagen i branschen. 

Vad gäller uppförandet garanterar vi: 

 Svensktalande byggledare på plats 

 Bankgaranti för den överenskomna summan 

 Registrerade för skatt och moms i Sverige 

 Lagenlig dokumentation 

Konstruktionspaket: 

 Vädertåliga byggnadsskal: Våra konstruktionsteam installerar alla 

förtillverkade element, inklusive tätade och vattentåliga 

byggnadsskal. 

Redervegen lägenhetsbyggnad 

 Tromsø, Norge 

 Antal lägenheter: 4 

 Total golvyta: 450 m² 

 Färdighetsgrad: byggnadsskalet klart från utsidan 

 Konstruktionstid på plats: 3 veckor 

 Byggnaden är redo för elektriskt, sanitets- och ventilationsarbete. 

Exempel på byggnadsskalsprojekt som 
färdigställts utomhus 

 Byggnadsskal redo för väderexponering: Våra konstruktionsteam 

installerar förtillverkade byggelement inklusive tätade och 

vädertåliga byggnadsskal. 
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Energieffektivitet är ett brett koncept. På Timbeco fokuserar vi på 
byggnadens lufttäthet, som är en grundläggande del av 

energieffektiviteten men mycket mer specifik och lätt att mäta. 

Tillsammans med energieffektiviteten vittnar lufttätheten även om 

kvaliteten på byggnadsskalets konstruktion. 
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ENERGIEFFEKTIVITET OCH KONSTRUKTIONSKVALITET 

Varje land har sina egna lufttäthetskrav, men vi jämför våra 
lufttäthetsresultat med passiva byggnadskrav. Dessa är internationella 

och lätta att förstå, men de är också mycket strängare än EU:s 
energieffektivitetskrav. 

Lufttäthetsresultat för några av Timbecos 
projekt: 

Uuesalu parhus 

 Tallinn, Estland 

 Första CE-märkta byggnaderna i Baltikum 

 lufttäthet n₅₀ : 0,63 (1/h)  

Ursvika enebolig 

 Harstad, Norge 

 lufttäthet n₅₀ : 0,29 (1/h)  

PLägenhetsbyggnaden Prima 

 Levanger, Norge 

 lufttäthet n₅₀ : 0,62 (1/h)  

Säterin parhus 

 Porvoo, Finland 

 lufttäthet n₅₀ : 0,88 (1/h)  

Passiva byggnadskrav för lufttäthet 

n₅₀ is ≤ 0,6 (1/h)  

Lägenhetsbyggnaden Lervig B8 

 Stavanger, Norge (fasadelementsprojekt) 

 lufttäthet n₅₀ : 0,58 (1/h)  
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VARFÖR VÄLJA TIMBECO? 
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Mycket gott 
kreditvärdighets-

certifikat. 

Europeiskt tekniskt 
godkännande för 

tillverkning av 
förtillverkade 

byggelement. 

Kvalitetshateringscertifik
at för utformning, 

produktion och 
försäljning av 

elementhus. 

Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdets 

certifikat för tillverkning 
av elementhus. 

25 års erfarenhet 

Timbeco har 25 års erfarenhet inom tillverkning. 

Leveransgaranti 

Vi garanterar leveransen genom bankgaranti. Om leveransen 
anländer för sent p.g.a. Timbeco kommer kunden att återbetalas 

kostnaderna för den sena leveransen. 

Avtalsbetalningsgaranti 

Vi garanterar betalningsavtal. Detta garanterar att alla 
förskottsbetalningar garanteras av banken. 

Högvärdeskedja 

Vi bearbetar större delen av det torkade virket själva, därför är vår 
tillverkningsfördel en betydligt högre värdekedja för våra kunder. 
Tack vare den höga värdekedjan kan vi erbjuda kortare leveran-
stider. 

Tillverkning av provelement 

Vi erbjuder möjligheten att göra en kvalitetskontroll av ett 
provelement innan linjeproduktionen inleds. 

Kreditvärdighet AA 

Företagets pålitlighet bekräftas av flera år av AA-
kreditvärdighetsbetyg från Experian. Stabiliteten garanteras även 

av det faktum att företaget ägs av en och samma familj sedan två 
generationer, som är aktivt engagerade i företagsledningen. 

  

Lagarbete är vårt sätt att hantera utmaningar. 

Anställda från Timbecos försäljnings-, design-, tillverknings- och 

konstruktionsavdelningar är på väg att inleda ett forsränningsmaraton på 

100 km. Ett av de tuffaste båtevenemangen i norra Europa. Laget 

fullföljde loppet 17 timmar senare.  

Spårbar kedja av 
ansvarsfullt skogsbruk. 



 

 

Säterin parhus i Porvoo, Finland 
 

 Total golvyta: 3 600 m² 

 De förtillverkade elementens  

volym: 12 400 m² 

 Antal hus: 18 

 Vår del: byggnadsskalet klart från utsidan 

Kongeveg radhus i Levanger, 

Norge 
 

 Total golvyta: 780 m² 

 De förtillverkade elementens  

volym: 2 300 m² 

 Antal enheter: 5 

  Vår del: byggnadsskalet klart från utsidan 

Prima lägenhetsbyggnader i 

Levanger, Norge 
 

 Total golvyta: 2 200 m² 

 De förtillverkade elementens  

volym: 5 800 m² 

 Antal hus: 6 

 Vår del: byggnadsskalet klart från utsidan 

Vårdhem i Falun, Sverige 
 

 Total golvyta: 3 745 m² 

 De förtillverkade elementens  

volym: 11 600 m² 

 Vår del: byggnadsskalet klart från utsidan 

 Element av korslimmat massivträ 

kombinerade med förtillverkade 
byggelement. 



 

 

Bronnhoyden fristående 

villor i Halden, Norge 

 Total golvyta: 780 m² 

 De förtillverkade elementens  

volym: 2 600 m² 

 Antal hus: 3 

 Vår del: byggnadsskalet klart från 

utsidan 

 Cementbaserade fasadskivor 

fabriksinstallerade på de 
förtillverkade väggelementen 

Orasmaa radhus i Seinäjoki, 

Finland 

 Total golvyta: 1 600 m² 

 De förtillverkade elementens  

volym: 5 300 m² 

 Antal lägenheter: 18 

 Vår del: byggnadsskalet klart från 

utsidan 

Förskola i Høvåg, Norge 

 Total golvyta: 900 m² 

 De förtillverkade elementens  

volym: 3 400 m² 

 Vår del: byggnadsskalet klart från 

utsidan 
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