
Fördragna 
flexrör
– på Qaddy® 

Nu kan du få halogenfria 

fördragna flexrör på Qaddy. 

Flexibla fördragna flexrör 

används för både öppna och 

dolda installationer. Kan vara 

inbäddad i betong.

nkt.se



Ett mycket smidigare arbetssätt 
Det gamla hamnområdet i Malmö förändras 

snabbt genom nya bostadsprojekt. Den senaste 

nya stadsdelen heter Limhamns läge. Här instal-

lerar Emil Lundgren fördragen elkabel direkt från 

Qaddy.

– Vi är jättenöjda med Qaddy, säger projektledaren 

Kenny Glimhed.

Den gamla cementfabriken, ett stenkast ifrån Lim-

hamns centrum, kommer under de närmaste åren 

att bli en helt ny stadsdel med hundratals nybygg-

da bostäder. NCC står för byggandet och elen 

installeras av Emil Lundgren. Under 2016 jobbar 

man med ett stort lägenhetsprojekt.

Mer än 400 lägenheter byggs i tre olika kvarter 

där merparten av all elinstallation görs med kabel 

på Qaddy från NKT. Qaddy med flexrör placeras 

på byggställningarna utanför valven, och dras 

därifrån ut på valven innan de gjuts ned i betong-

en. Ett mycket smidigt arbetssätt tycker Kenny 

Glimhed som är projektledare på Emil Lundgren.

– Nu när vi testat Qaddy kan vi inte tänka oss att 

gå tillbaka till vanliga förpackningar, säger han. 

Bättre totalekonomi
Kenny Glimhed menar att Qaddy har flera fördelar: 

den rymmer mycket flexrör, är lätt att rulla omkring 

på arbetsplatsen och spillet blir minimalt.

En box eller en plastförpackning med flexrör 

blåser lätt iväg eller hasar omkring när den har 

ett tiotal meter flexrör kvar. Då kastas den. Qaddy 

står stadigt tills flexrören är slut.

– I sådana här stora projekt kan det bli mycket 

som kastas i onödan. Det påverkar förstås total-

ekonomin. Arbetstiden påverkar också projektets 

ekonomi. Här ser Kenny Glimhed tydliga fördelar 

med att Qaddy förkortar arbetstiden.

– Allt går smidigare med Qaddy. Inte minst för att 

du har 200 meter kabel på en och samma rulle. 

För oss finns ingen återvändo nu. Det är Qaddy 

som gäller.

“Allt går smidigare med Qaddy®. Inte 
minst för att du har 200 meter kabel på 
en och samma rulle. För oss finns ingen 
återvändo nu. Det är Qaddy som gäller”
Kenny Glimhed, projektledare, NCC AB.

Bild vänster: 

Från byggarbetsplat-

sen vid Limhamn där 

NCC bygger 400 lägen-

heter.

Bild nedan: 

Kenny Glimhed, projek-

tledare NCC AB

NKT is signatory of the Europacable 

Industry Charter: A commitment 

towards superior quality.

®NKT (Sweden) AB

Box 731 Källviksvägen 18 | 791 29 Falun

Tel 023-684 00 | info.se@nkt.com
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