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ANPASSAT TILL VERKSAMHETEN. INTE TVÄRTOM.

FRÅN IDÉ TILL INVIGNING INOM 30 DAGAR.

1. KOSTNADSFRI  
BEHOVSANALYS

4. MONTAGE OCH  
INFLYTTNING

2. PLANRITNINGSFÖRSLAG  
OCH OFFERT

5. DRIFT OCH UNDERHÅLL

3. PROJEKTPLANERING

6. AVVECKLING

En tydlig, trygg och enkel process

Det viktiga med en tillfällig kontorslokal är att arbetet ska fungera minst lika 
bra som i permanenta lokaler. Därför har vi satsat på moduler som har hög 
grundstandard och stora anpassningsmöjligheter. Gå igenom behoven med oss, 
så utformar vi en lösning som alla trivs med. Hyrestiden kan variera från några 
månader till flera år.

Vi arbetar med ett tryggt och enkelt hyreskoncept som ger dig tydlig kontroll på 
kostnaderna och lokaler som är noga anpassade till verksamheten. Vi tar effektivt 
hand om alla steg från idé till invigning och kan därför få din kontorsmiljö klar för 
medarbetarna inom en månad - och ibland snabbare.

Vi tar ett helhetsansvar från idé och montage till drift och avveckling,  
inklusive underhåll och support av Expandias kundservice.

Vilken verksamhet?  

Ungefär hur länge? Speciella  

förhållanden eller krav?

Vi sätter upp modulerna och 

gör dem redo. Ni behöver 

bara flytta in.

Vi gör ett konkret förslag.  

Tillsammans gör vi tillägg och  

förändringar.

I längre hyresprojekt behövs 

periodiskt underhåll och  

filterbyten. Vi tar hand om det.

Om offerten godkänns startar 

projektplaneringen. Alla faser 

godkänns av er.

När projektet är slut flyttar ni ut 

och vi hämtar modulerna. 
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KONTORSMODUL K2000
10 moduler, ca 280 kvm

Öppningsbara  
fönster.

Stegljudsdämpande 
matta i korridor och 
kontorsrum.

Solavskärmning ut-
vändigt som regleras 
från rummet.

Alla rum har färdiga  
uttag för el/tele/data.

Möjlighet till helt 
öppen planlösning.

Akustiktak i korridor och 
kontorsrum.

Alla innerväggar  
är flyttbara.

Systemet är förberett 
för handikapphiss.

Glaspartier i  
korridorväggar.

Lysrörsarmaturer med 
uppljus och HF-don.

Takhöjden invändigt 
är 2,7 meter.

Ventilation med kanaliserad till- 
och frånluft i alla kontorsrum. 

Ventilationsaggregat 
med integrerad värme-
pump och kyld tilluft.

Vår modernaste och mest energisnåla kontorsmodul. Konstruktionen är helt självbärande, vilket ger stor  
flexibilitet i t ex kontorslandskap. I standardutförande klarar K2000 tre våningar. Modulerna är byggda  
speciellt för kontorsverksamhet och har som standard t ex 1,4 meters korridorsbredd, kanaliserad till-  
och frånluft och ljudisolerade väggar. Allt för en sund, ljus och luftig arbetsmiljö.

KONTORSMODUL K2000



HYR ENKELT SOM HELST!

Oväntat snabb tillväxt? Nybygge som drar ut på tiden? Tillfälligt projekt som 
kräver extra ytor? 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.

Prata med oss om era lokalbehov, eller gå in på expandia.se för att läsa mer. 
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