EXPANDIA K10
NYCKELFÄRDIGA KONTORSMILJÖER
PÅ PLATS INOM 30 DAGAR
Oväntat snabb tillväxt?
Nybygge som drar ut
på tiden? Tillfälligt projekt
som kräver extra ytor?
Med Expandias modulserie
K10 kan du snabbt ha din
verksamhet igång.

MODULER FÖR UTHYRNING

EXPANDIA K10,
EN DEL AV SVERIGES KONTORSARBETE SEDAN 1989
E X PA ND I A

STÄ M P E L
Det viktiga med en tillfällig kontorslokal är att arbetet ska fungera
minst lika bra
som i permanenta lokaler. Vår modulserie K10 har funnits med på marknaden ett
tag men uppfyller självklart Boverkets byggregler och är väldigt klassisk i sitt
utförande. Snabb att få på plats, flexibel och prisvärd är det som våra kunder
uppskattar.

Vi arbetar med ett tryggt och enkelt hyreskoncept som ger dig tydlig kontroll på
kostnaderna och där hyrestiden kan variera från några månader till flera år.
Vi kan ordna allt från ritningar, bygglov och markarbeten till el, VVS och montage.
Dessutom sköter vi löpande underhåll och service – självklart ingår det i hyran.

TILLVERKAD I

SVERIGE
E X PA N D I A
SEDAN 1989

Expandia K10 har ett arkitektoniskt fasadutförande med dolda stuprör och underhållsfritt pärlgrått fasadmaterial. I standardutförande
kan K10 stå i två våningar.

Vi har valt att tillverka alla våra
moduler i Sverige eftersom det är
endast då vi kan ha fullständig kontroll över vår produktion och vet med
säkerhet att våra moduler lever upp
till de kvalitetskrav vi står för. Även
miljön vinner på korta transporter och
medvetna materialval och i samråd
med våra tillverkare kan vi utveckla
produkterna hållbart.

Arbetsrummen är från början optimerade för svensk möbelstandard och har som standard
t ex 1,4 meters korridorsbredd, 2,7 meters takhöjd, kanaliserad till- och frånluft, air-condition
och ljudisolerade väggar. Allt för en sund, ljus och luftig arbetsmiljö. Som helhet är modulerna
väldigt flexibla när det gäller ytor, inredningar och funktioner.

KONTORSMODUL K10
12 moduler, ca 295 kvm
Fasad
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Takhöjden invändigt
är 2,7 meter.

Öppningsbara
fönster.
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Glaspartier i
korridorväggar.
Solavskärmning utvändigt som regleras
från rummet.
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Stegljudsdämpande
matta i korridor.
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Ventilation FTX
och kyld tilluft.

Rumsstorlekar
optimerade för
möbelstandard.
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Från pentry till kök.
Kan anpassas efter
era behov.

PAUSRUM

KONFERENSRUM
19,5 kvm

Lysrörsarmaturer med
uppljus och HF-don.
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Alla rum har färdiga
uttag för el och är förberedda med kanalisation
och tomdosa för tele/data.
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EN MODUL

KONTORSLANDSKAP

Expandia är Sveriges största leverantör av tillfälliga lokaler
och vi har hyrt ut till landets företag och kommuner sedan 1989.
Idag finns våra moduler i 126 av Sveriges kommuner och
i väldigt många olika branscher och verksamheter.
KONTOR

BOENDEN

Fallskärmsvägen 1 , 721 31 Västerås Tel. 021 - 80 41 10
Ängavägen 10, 264 94 Klippan, Tel. 0435 - 294 30
Reningsverksgatan 10, 421 47 Västra Frölunda, Tel. 031 - 779 28 60

www.expandia.se, info@expandia.se
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