BEHÖVER DU MER

plats till nästa generation?

LÖS TILLFÄLLIGA LOKALBEHOV I SKOLAN

med Indus moduler

En mängd företag, kommuner och landsting trivs redan i Indus olika moduler. Det handlar
om att vi är noggranna med atmosfär, genomtänkta materialval och en hög finish lämplig
för verksamheten som ska bedrivas i den. Under årens lopp har vi utvecklat ett skolbyggnadsprojekt som säkerställer att elever får en både trivsam och funktionell miljö med allt
de behöver och att de får den fina skoltid vi önskar dem.

ENGAGEMANG LEDER TILL

nöjda kunder

Indus är ett familjeföretag som har hyrt ut moduler sedan 1974. Vi
är cirka 50 anställda och finns i Stenungsund, Oslo och Stockholm.
Hela vår verksamhet bygger på kärnvärdena trygghet, engagemang,
kvalitet och kundnöjdhet. Både kunder och medarbetare känner i
varje steg en trygghet baserad i respekt, förtroende, hög kvalitet och
rätt kompetens. Vår organisation är transparent, alla medarbetare är
delaktiga och det leder till ett engagemang som gör skillnad för dig
och för dem som ska vistas i modulerna. Det finns en stolthet bland
våra medarbetare som leder till nöjda kunder och så länge vi fortsätter att utveckla både oss själva och produkterna är vi övertygade om
att våra kunder fortsätter att återkomma till oss.

LarmTech i Väst AB

031-16 12 16 • info@larmtechivast.se www.larmtechivast.se

JÄMFÖR OSS

gärna med andra
Som enda företag i branschen är vi certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är vi väldigt stolta över
och det gör att du med gott samvete kan använda våra moduler. Skolelever, lärare och våra medarbetare
har en bra arbetsmiljö, miljöavtrycket är skonsamt och kvaliteten i både byggnation och material gör att dina
moduler är lika fina genom hela hyrtiden. Sammantaget innebär detta att vårt erbjudande förmodligen är det
mest kvalitativa ur alla de aspekter du måste ta hänsyn till.

BEHOVSSTYRT INOMHUSKLIMAT

TILL MODULBYGGNADER
Tel. (+46) 033 21 99 40
info@airmaster.se
www.airmaster.se

INDUS SKOLMODULER

Modernare, mer användarvänligt
och skönare inomhusklimat
Väldigt ofta hör vi både elever och pedagoger säga att våra moduler är väldigt sköna att spendera dagarna i
jämfört med de skolbyggnader de tidigare vistats i. Ventilation, ytskikt, möblering, allt är användarvänligt och
välfungerande. Och är det något som inte fungerar byter vi ut det direkt. Till skillnad från många andra aktörer
på marknaden tycker vi inte att skolmoduler ska ha mindre klassrum bara för att de är tillfälliga. Tvärtom. Med
salar på 61 m², rejäla grupprum och rymliga kapprum erbjuder våra skolmoduler samma ytor som permanenta
skollokaler.

I DET LÄNGRE PERSPEKTIVET VINNER

du alltid på en Indusmodul. Alltid.
Det finns ingen anledning att ställa lägre miljökrav på våra moduler än på vanliga skolor. Därför har vi tack vare
smarta materialval och ett vattenburet radiatorsystem tagit fram moduler som inte drar mer än fantastiska
34 kWh/m²/år i uppvärmning med vår standardvärmepump (luft-vatten). Självklart kan bergvärme, fjärrvärme
eller annan uppvärmningskälla anslutas om så önskas. Ventilationen är närvarostyrd för att minimera dina
energikostnader.
•
•
•
•

Inga golvskenor i modulskarvarna = inget samlande av smuts
Akustiktak = behagligt ljud i skolan
Utrymningsdörrar i klassrum = för att slippa evakuera genom fönstren
Kompletterande tillval ger dig exakt de lokaler som krävs

info@ljungskileteknik.se
www.ljungskileteknik.se

Utför alla typer
av elarbeten

Andreas 0701-73 50 15
Robin 0702-18 88 39

”Framförallt tummar vi inte på
klassrummens storlek, de ska vara
60 m2 i vanliga skolor, självklart
tycker vi på Indus att de ska vara
det i tillfälliga skolor också. Våra
konkurrenter håller inte alltid med
oss, men skolöverstyrelsen, elever
och lärare gör det.”

Ren luft har stor betydelse för vår hälsa och välbefinnande.
Våra produkter används till att ta bort främmande partiklar och
odörer och skapa en ren och frisk inomhusmiljö.
• Vi tar ner allt damm till golvet mycket snabbt och effektivt, kortvarigt
eller kontinuerlig användning.
• Vi tar bort lukter effektivt och snabbt.
• Vi erbjuder luftrenare för att köpa alt. att hyra ex. bygg o riv, arbetsbodar etc.
• Vi erbjuder effektiva lösningar på lukt i ex. miljö- och soprum.

www.rlt.se

SAKNAS NÅGOT?
VÄLJ BLAND TILLVALEN!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slöjdsal
Storkök
Sadeltak och entrétak
Markis och solavskärmning
Trädäck, trappa, ramp
Larm- och passersystem
Hiss
Staket och områdesskydd
Lekplats, markarbete och utemiljö
Akustikprodukter
Komfortkyla
Data- och teledragning
El- och VA-arbeten

INDUS VÄLPLANERADE FÖRSKOLEMODULER

Med plats för svängrum,
vila och förvaring

För oss är det en självklarhet att lyssna på våra kunder. När vi förhörde oss bland pedagoger och beställare om vad som gör en förskola bra kom dessa tre områden upp: barnens
trivsel, god arbetsmiljö för pedagogerna och en låg energiförbrukning. När barnen idag
går i en tillfällig förskola av Indusmodell handlar det inte om baracker – det handlar om
toppmoderna modulbyggnader som ofta klarar de tre ovanstående punkterna bättre än permanenta förskolor.

Förskolan är byggd enligt BR1 – R60 (brandklass) vilket är
ett krav om man ska ha förskolan i två plan.

STOLT SAMARBETSPARTNER
Strandvägen 31 , 444 31 Stenungsund
075-241 7000 • www.beijerbygg.se

Form och funktion
i harmoni
Förskolebarns lek och lärande sker ofta på golvet, därför är alla golv i våra
förskolor utrustade med golvvärme. Vi använder lättstädade linoleummaterial utan skarvar så att det alltid är lätt att hålla rent. Planlösningen
tillgodoser både behov av svängrum och av förvaring, med separata rum
för vila eller lek i direkt anslutning till allrummet. Till modulerna finns
färdiga koncept för mottagningskök eller pentry för medarbetarna och
många andra tillval beroende på era behov.
• Akustiktak = behagligt ljud i skolan
• Närvarostyrd ventilation = effektiv luftbehandling och energisnålt
• Stora kapprum = ingen trängsel när barnen ska ta av eller på
ytterkläder
• Komfortvärme i allrummens och lekrummens golv = inga kalla fötter

”När barnen idag går i en tillfällig förskola av
Indusmodell handlar det inte om baracker
– det handlar om toppmoderna modulbyggnader
som ofta klarar miljökraven bättre än
permanenta förskolor.”

Projekt- och byggledning • Projekteringar
Certifierad
Entreprenadbesiktning, Kontrollansvarig PBL,
Byggarbetsmiljösamordnare, Energiexpert
0303-24 50 45
klp@klprojektteknik.se • www.klprojektteknik.se

INDUS SVERIGE AB
Box 228
444 23 Stenungsund
Tel: 0303-39 04 00
info@indus.se

INDUS STOCKHOLM
Ullevivägen12
197 40 Bro
Tel: 08-409 195 00
stockholm@indus.se

INDUS SKÅNE

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 9982 • www.jssverige.se

Tel: 040-785 60
skane@indus.se

