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Swegon CASA Komplett  
Villaerbjudande inklusive systemskiss och ljudgaranti 
 

Erbjudandet 
CASA Komplett är ett paketerbjudande som innehåller aggregat, don, tak/vägghuv och 
kanaler/detaljer för en villainstallation. I erbjudandet överlämnar Swegon en komplett 
projektsammanställning som innehåller systemskiss med aggregatplacering, huvplacering, 
kanaldragning, kanalstorlek, donstorlek och placering. Det ingår också förslag på dimensionerande 
luftflöden för alla rum samt ljudberäkning som redovisar resulterande ljudnivå i samtliga rum med 
hänsyn taget till aggregatets ljudalstring, kanalsystemets ljuddämpning och donens ljudalstring. 
Projektsammanställningen innefattar även beräkning och redovisning av eventuell överhörning 
mellan rum via kanalsystemet. Det finns möjlighet att välja antingen standarddon, eller designdon. 

Produktalternativ som ingår i erbjudandet 
Aggregat 
R2 Smart 
R3 Smart 
R5 Smart 
R5-H Smart 
R7 Comfort 
R7-H Comfort 
 
Don (produkt inom parantes är valbart alternativ) 
Standard    Design 
SDK    RINO 
SDW     RINOi (frånluft) 
EXK    CLIK 
    PINODq (EXK) 
Tak / väggaller / huv 
Väggaller eller vägghuv 
Vägghuv kombi 
Takhuv 2-kup 
Combihuv 2-kup 
 
Kanalsystem 
CR kanalsystem och detaljer (färdigisolerad, utan plåt, obrännbar i täthetsklass D). 
Kanalsystemet är konstruerat av 30 mm isolering (motsvarar 45 mm vanlig 
värmeisolering) med ångtät in och utsida. Det innebär att du ej behöver 
kondensisolera och inte heller värmeisolera i den södra halvan av Sverige. Där 
är isolerings tjockleken fullt tillräcklig. En fördel är att även den varma sidan av 
kanalsystemet är isolerat, vilket innebär mindre energiförluster. OBS! 
Kanalsystemet rensas med mjuk borste eller tryckluft. 
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Spiskåpa 
Standard spiskåpa Design spiskåpa 
Disco (R2 Smart) Dance 
Jazz (R3 Smart) Salsa 
Samba  Rock (köksö) 
  Swing (köksö) 

Garanti 
Swegon garanterar att framräknade och redovisade ljudnivåer för respektive rum innehålls under 
förutsättning att framtagen systemskiss följs, och att Swegons utvalda produkter används fullt ut. 
Garantin lämnas av Swegon Sverige AB och ingår ej i installatörs ansvarstagande enligt 
konsumentskyddslagen. 
För fullständiga garantivillkor hänvisas till dokument ”CASA Komplett_garantivillkor.pdf”. För 
ytterligare information, kontakta Swegon. 

Tillvägagångssätt 
Konsumenten ges möjlighet att av utförande installatör beställa ett ”Swegon CASA Komplett” 
system. Det åligger konsumenten att förse utförande installatör med relevanta husritningar, plan och 
sektion med möjlighet att utläsa skala. Konsument fyller även tillsammans med utförande installatör i 
dokument ”CASA Komplett Projekt och materialspecifikation.pdf” . Ritningar och 
materialspecifikation skickas därefter till Swegon och utgör underlag för systemskiss och beräkning.  
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