NØGLEFÆRDIGE
KONTORMILJØER AF
OVERRASKENDE
HØJ STANDARD

MODULER TIL UDLEJNING

TO GRUNDMODULER. ALLE MULIGHEDER.
Vi tager udgangspunkt i to grundmoduler, når vi tilpasser din løsning. De er begge specielt
udviklet til kontorvirksomhed og har som standard f.eks. en korridorbredde på 1,4 meter,
kanaliseret til- og fraluft og lydisolerede vægge. Alt sammen for at skabe et sundt, lyst
og luftigt arbejdsmiljø. Som helhed giver modulerne en meget bred vifte af muligheder,
når det gælder plads, indretning og funktioner.

KONTORMODUL K2000
10 moduler, ca. 280 m2
Et af markeds mest moderne
og energibesparende moduler.
Konstruktionen er 100 %
selvbærende, hvilket giver
stor fleksibilitet i f.eks.
kontorlandskaber. Som
standardmodul kan K2000
klare tre etager.

9 644

Vinduer, der
kan åbnes.
KONTORLANDSKAB

Loftshøjden indvendigt
er 2,7 meter.
Solafskærmning udvendigt, der betjenes
invendigt fra rummet.

1 400

Mulighed for helt
åbent planløsning.

KONFERENCERUM
21 m²

OPHOLDSRUM

Glaspartier i
korridorvægge.

Alle rum har færdige
udtag til el/tele/data.
DM

Kyl
Frys

WC

Lyddæmpende
belægning i korridor
og på kontorer.

RENGØRING
/VENT.

RCWC
KOPIRUM

Ventilationsanlæg med
integreret varmepumpe
og kold tilluft.

ENTRÉ
Plads til
elevator

Systemet har plads til
handicapelevator.
KONTOR

Alle indervægge
er flytbare.

KONTOR
10 m²

KONTOR

2 900

KONTOR

EN MODUL

Ventilation med kanaliserat tilog fraluft i alle kontorerne.

Lysrørsarmaturer
med oplys og HF-don.

KONTOR

Akustikdæmpende loft i
korridor og på kontorer.

KONTORMODUL K10
12 moduler, ca. 295 m2
K10 er vores modul, hvor arbejdsrummet fra starten er optimeret til
skandinavisk møbelstandard. Som standardmodul kan K10 klare to etager.

10 504

KONTOR

KONTOR
9,5 m²

Loftshøjden indvendigt
er 2,7 meter.

Vinduer, der
kan åbnes.
KONTOR
13 m²

KONTOR
16 m²

Glaspartier i
korridorvægge.

Solafskærmning udvendigt, der betjenes
invendigt fra rummet.
KONTOR
KONTOR

Lyddæmpende
belægning i korridor.
Akustikdæmpende loft i
korridor og på kontorer.

KONTOR

RCWC

ENTRÉ

Ventilation FTX
og kold tilluft.

Rumstørrelser
optimeret til
møbelstandard.

WC

KONTOR

RENGØRING
/VENT.

WC

Frys
Kyl

DM

Fra tekøkken til køkken.
Kan tilpasses efter jeres
behov.

OPHOLDSRUM

KONFERENCERUM
19,5 m²

Lysrørsarmaturer
med oplys og HF-don.

1 400

Alle rum har færdige
udtag til el/tele/data.

2 500

EN MODUL

KONTORLANDSKAB

TILPASSET TIL JERES AKTIVITETER.
IKKE OMVENDT.
Uventet mange elever? Renovering af de eksisterende lokaler?
Det vigtige ved midlertidige lokaler er, at de skal fungere mindst
lige så godt som permanente lokaler. Derfor tilbyder vi moduler,
som findes i en grundudformning med mange tilpasningsmuligheder.
Gennemgå behovene med os, så udformer vi en løsning, som passer
til jer. Lejeperioden kan variere fra nogle måneder til flere år.

Der findes
mange forskellige
muligheder for udformning af Expandias
kontorlokaler. Se flere
eksempler på
expandia.dk

Kontakt
Expandia Moduler A/S, Munkegårdsvej 32, 3490 Kvistgård
Telefon: +45 70 22 12 24, info@expandia.dk

www.expandia.dk

