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Den nya relaxavdelningen på Storsjöbadet
innehåller många objekt med runda former så
som en ångbastu med pelare och valvformat
tak, varma bänkar, soffor och handfat.
Arkitekten föreskrev Lux Elements Concept
som är en fuktsäker lösning utan
begränsningar vad gäller form och storlek.

Vid om- och tillbyggnaden av Storsjöbadet i
Östersund användes Lux Elements Concept
för att skapa runda former i den nya
relaxavdelningen. Den runda
upplevelseduschen är något alldeles extra
med sina spännande ljus- och dofteffekter.

Formen i fokus
på nya Storsjöbadet
Lux Elements erbjuder designfrihet för arkitekter, problemlösning för byggare
och snabba byggtider för beställaren. Vid om- och tillbyggnaden av
Storsjöbadet i Östersund användes Lux Elements för att skapa runda former i
barnbassängen och den nya relaxavdelningen.
När Storsjöbadet invigdes den 12 december 1986 var det ett av Sveriges första
äventyrsbad. Badet blev snabbt Östersunds populäraste attraktion och lockade 282 000
besökare under toppåret 1989. Men bristande underhåll och konkurrens från nyöppnade
badanläggningar i närområdet gjorde att besökssiffrorna dalade. 2005 gick badet med
förlust och kommunen insåg att det krävdes en genomgripande modernisering för att
rädda Storsjöbadet.

Produkterna från Lux Elements levereras till arbetsplatsen i kompletta byggsatser
inklusive monteringstillbehör. Det enda byggarna behöver göra är fästa konstruktionen
och klä den med tätskikt och mosaik. Lux Elements erbjuder designfrihet för arkitekter,
problemlösning för byggare och snabba byggtider för beställaren.

Formbart och fuktsäkert
Uppdraget att förnya Storsjöbadet gick till PP Arkitekter i Göteborg som har stor
erfarenhet av bad- och rekreationsanläggningar, både i Sverige och utomlands.
– Badhusrenoveringar är alltid komplicerade. Det är en aggressiv miljö som kräver slitoch fukttåliga material, berättar Per Pilerot på PP Arkitekter.
Den nya relaxavdelningen innehåller många objekt med runda former så som en
ångbastu med pelare och valvformat tak, varma bänkar, soffor och handfat. Därför
föreskrev PP Arkitekter Lux Elements Concept som är en fuktsäker lösning utan
begränsningar vad gäller form och storlek. Materialet består av hårdskum förstärkt med
specialcementbruk och glasfiberarmering. Produkterna är speciellt anpassade för
våtutrymmen och kan varken ruttna eller mögla.
– Vi har använt Lux Elements i flera andra badanläggningar och har bara goda
erfarenheter, säger Per Pilerot.
Lars-Eric Ericsson, produktansvarig inom KGC Verktyg & Maskiner som marknadsför Lux
Elements i Sverige, förklarar hur konceptet fungerar:
– Arkitekten tar fram ritningar som skickas till Lux-fabriken i Tyskland. När produkterna
är klara levereras de till arbetsplatsen i kompletta byggsatser inklusive
monteringstillbehör. Det enda byggarna behöver göra är fästa konstruktionen och klä
den med tätskikt och mosaik. Lux Elements erbjuder designfrihet för arkitekter,
problemlösning för byggare och snabba byggtider för beställaren.

Fredrik Axne, platschef på generalentreprenören Treab
Bygg i Östersund, ser flera fördelar med att använda Lux
Elements.
– Arbetsmiljön och effektiviteten förbättras avsevärt då
vi slipper murning, formsättning och torktider. Materialet
väger nästan ingenting och det går snabbt att montera
produkterna, menar han.

Njutning för kropp och själ
Relaxavdelningen har inspirerats av de stora badanläggningarna i Tyskland och kommer
att bemannas av en badmästare som ska se till att gästerna trivs. Bland annat finns en
aufguss där badmästaren häller vatten med eteriska oljor på bastuaggregatet. Ångorna,
som fläktas ned över badgästerna, ger olika upplevelser och hälsofrämjande effekter.
Den runda upplevelseduschen är också något alldeles extra med sina spännande ljusoch dofteffekter. Fredrik Axne, platschef på generalentreprenören Treab Bygg i
Östersund, ser flera fördelar med att använda Lux Elements.
– Arbetsmiljön och effektiviteten förbättras avsevärt då vi slipper murning, formsättning
och torktider. Materialet väger nästan ingenting och det går snabbt att montera
produkterna, menar han.
Lekfullt för de minsta
Storsjöbadet har även fått en helt ny småbarnsbassäng med vattenfall, fontäner,
rutschkanor, terrasser och vattenlek. Det är en spännande miljö där barnen bland annat
kan leka i en guld- och silverglänsande grotta.
– Eftersom Lux-produkterna förenklar vårt arbete gjorde vi flera tilläggsbeställningar
under byggets gång, berättar Fredrik Axne. Materialet fungerar och vi kommer säkert att
använda det i framtida projekt.
– Kännedomen om och intresset för Lux Elements speciella egenskaper ökar hela tiden,
säger Lars-Eric Ericsson. Till exempel används produkterna vid bygget av nya Kosta Boda
Art Hotel som invigs 2009.

Storsjöbadet i Östersund återinvigdes 4 juli 2008.
Moderniseringen av badet har kostat 75 miljoner kronor.

Ett av Sveriges bästa äventyrsbad
Den 4 juli invigdes nya Storsjöbadet. Förutom relaxavdelningen och småbarnsbassängen
har entré, reception, omklädningsrum, gym och kafeteria renoverats. Dessutom har tre
häftiga vattenrutschbanor installerats. Totalt har moderniseringen av Storsjöbadet kostat
75 miljoner kronor. Men enligt kommunens byggledare Bengt Gryckdal är det inte pengar
kastade i bassängen.
– Det har varit en krävande byggprocess men nu har vi ett av Sveriges bästa
äventyrsbad. Det är viktigt för invånarna i Östersunds kommun och drar folk till
regionen. Vi har fått mycket positiv respons. Barnpoollandskapet har mottagits med
glädje av många barnfamiljer och den nya relaxavdelningen likaså.
Fakta Lux Elements

Lux Elements från KGC Verktyg & Maskiner AB är en produktgrupp som erbjuder
fuktsäkra lösningar utan begränsningar vad gäller form och storlek. Den består av
byggskivor, färdiga byggdelar samt specialritade moduler under produktnamnet Lux
Elements Concept. Produkterna är speciellt anpassade för våtutrymmen och kan varken
ruttna eller mögla.

Med Lux Elements får man fria händer att utforma sitt bad- eller duschrum. Från enklaste
duschvägg till ett komplett SPA. Det enda man behöver göra är fästa konstruktionen och
klä den med tätskikt och mosaik. Man slipper murning, uppregling, formsättning och
torktider.
Lux Elements är Sveriges första typgodkända byggskiva för våtrum, tillverkad av
hårdskum förstärkt med specialcementbruk och glasfiberarmering. Skivorna finns i
många olika tjocklekar och är enkla att bearbeta. Dessutom väger byggskivorna från Lux
Elements betydligt mindre än traditionella gipsskivor.
Lux Elements produkter är anpassade för alla godkända tätskiktssystem och tillverkas i
en miljövänlig process helt utan freoner och koldioxid. Det är ett modernt byggmaterial
som förenklar byggandet för såväl proffs som hemmafixare.

Användningsområden
Wellness-, SPA- och fritidsanläggningar
Individuella ångbad
Sittplatser och bänkar
Fotkar
Runda eller raka väggkonstruktioner
Beklädnader för pelare, brunnar, podier
Bubbelpooler
Kneipp-bassänger
Simhallsbeklädnader
Undervattensvärldar
Trappor i simhallar

Referenser
Paradisbadet, Örnsköldsvik
Storsjöbadet, Östersund
Hotel Tylösand, Halmstad
HSB Turning Torso, Malmö
Nordic Blue Hotel, Stockholm
Ballbreaker, Stockholm
Kosta Boda Art Hotel, Kosta
Nova Park Conference, Arlanda/Knivsta

--------------------------------------------------------------------------------------------------För ytterligare information:
Lars-Eric Eriksson, produktansvarig för Lux Elements inom KGC Verktyg & Maskiner AB
Telefon: 08-556 207 70, 070-289 60 59
E-post: lars-eric.eriksson@kgcverktyg.se
www.kgcverktyg.se
KGC Verktyg & Maskiner AB är ett grossistföretag som säljer verktyg, maskiner och tillbehör för
murning och plattsättning samt Lux Elements® byggskivor. Företaget bildades 1950 och har idag
24 medarbetare. Vid sidan av insatser för försäljning och marknadsföring arrangerar KGC
branschrelaterade utbildningar och är aktivt för att öka kunskapen och professionalismen bland
murare och hantverkare som arbetar med KGCs produkter. Sverige är den huvudsakliga
marknaden men exporten inom Norden ökar årligen.

