EXPANDIA K10
NØKKELFERDIGE PAVILJONGER
PÅ PLASS INNEN 30 DAGER
Uventet ekspansjon?
Nybygg som drar ut i tid?
Midlertidig prosjekt som
krever flere arbeidsplasser?
Med Expandias modulserie
K10 kan du raskt ha din
virksomhet igang.

EXPANDIA K10,
EN DEL AV SVERIGES SORTIMENT SIDEN 1989
E X PA ND I A

MPEL
Det viktigste med en midlertidig kontorpaviljong er at arbeidetSTÄskal
fungere minst
like bra som i permanente lokaler. Vår modulserie K10 har vært på markedet en
stund, men oppfyller selvsagt gjeldende regelverk og er veldig klassisk i sitt
utseende. Kjapp å få på plass, fleksibel og prisgunstig er hva våre kunder har å si
om den.

Vi jobber med et trygt og enkelt leiekonsept som gir deg tydelig kontroll på
kostnadene og leietiden kan variere fra noen måneder til flere år.

Vi kan ordne alt fra tegninger, byggemelding og grunnarbeid til el, VVS og montasje.
Dessuten byr vi på løpende vedlikehold og service - selvsagt inngår det i leien.

TILLVERKAD I

SVERIGE
E X PA N D I A
SEDAN 1989

Vi har valgt å fremstille alle våre moduler i Sverige ettersom det er eneste
mulighet for å ha fullstendig kontroll
over vår produksjon og vi vet da med
sikkerhet at våre moduler lever opp
til de kvalitetskravene vi står for.
Expandia K10 har et arkitektoniskt eksteriør med skjulte nedløp
og vedlikeholdsfritt perlegrått fasademateriell. K10 kan settes i to
etasjer.

Arbeidsrommene er optimalisert for nordisk møbelstandard og har som standard for eksempel 1,4
meters korridorbredde, 2,7 meter takhøyde, kanalisert til- og fraluft, air-condition og lydisolerende
vegger. Alt for et sunt, lyst og luftig arbeidsmiljø. Modulene er veldig fleksible når det gjelder flater,
innredning og funksjoner.

KONTORMODUL K10
12 moduler, ca 295 kvm
Fasad

10 504

KONTOR

KONTOR
9,5 kvm

Takhøyden innvendig
er 2,7 meter.

Vinduer som kan
åpnes.
KONTOR
13 kvm

KONTOR
16 kvm

Glasspartier i
korridorvegger.
Utvendig solavskjerming som reguleres
fra innsiden.

KONTOR
KONTOR

Trinndempende
matte i korridor.
KONTOR

RWC

ENTRÉ

Ventilasjon FTX
og kjøling

Romstørrelse
optimalisert for
Møbelstandard.

WC

KONTOR

STÄD/
VENT.

WC

Frys
Kyl

DM

Fra tekjøkken til kjøkken.
Kan tilpasses etter deres
behov.

PAUSRUM

KONFERENSRUM
19,5 kvm

Lysrørsarmaturer med
opplys og HF-don.

1 400

Alle rom har ferdige uttak
for el med plass for tele/
data.

2 500

EN MODUL

KONTORSLANDSKAP

Uventet ekspansjon? Nybygg som drar ut i tid? Midlertidige prosjekt som krever flere arbeidsplasser? Snakk med oss om utfordringen. Vi tilbyr nøkkelferdige kontorarealer, som kommer raskt
på plass og er tilpasset deres behov.
KONTOR

BOLIGER

Bruveien 12
3055 Krokstadelva
Tlf: 47 61 77 00

www.expandia.no, post@expandia.no

SKOLER

BARNEHAGER

