ROOM FOR GREAT DAYS

LOKALER SOM DU
ALDRIG VILL LÄMNA

DEN PERFEKTA LÖSNINGEN PÅ
ALLA UTRYMMESPROBLEM
De flesta tycker inte om att flytta. Många vill att saker
och ting ska vara som de är. Men, trångboddhet eller
problem med dåligt planerade lokaler kan innebära
att det blir nödvändigt att flytta till andra lokaler. Det
behöver du emellertid inte oroa dig för. Med Cramo
Adapteo får du de extra ytor du behöver utan att behöva
tumma på standard, bekvämlighet eller miljö.
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Våra modulbyggnader kan anpassas till alla
behov du kan tänka dig. De ger dig ökad
kapacitet under en begränsad tidsrymd, de
gör att du kan klara av en omorganisation,
skapa arbetsplatser för projektorganisationer
under en viss bestämd tid eller anpassa antalet klassrum i en skola. Byggnaderna är ljusa,
rymliga, säkra och funktionella.
På Cramo Adapteo kan vi erbjuda alla tjänster
som rör platsförberedelser, planer, ritningar,
transport, montage och anpassningar. Vi
ordnar med leverans och anslutning för el,
vatten, ventilation och sanitet. Modulerna kan
även levereras med möbler beroende på dina
behov och på omständigheterna.
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VÄLKOMMEN TILL
DINA NYA LOKALER
Många kunder blir glatt överraskade
när de ser hur bra det blir med moduler.
Cramo Adapteo ger dig färdiga lokallösningar som ser till att allt fungerar
från start till mål.
Våra moduler kan monteras i en, två eller tre våningar, vara helt
fristående eller anslutas till befintliga byggnader. De håller hög svensk
standard med avseende på isolering, ventilation, fönster och dörrar
och gör att våra system passar perfekt till kontor, hälso- och sjukvård,
skolor och barnomsorg.
Byggnaderna är anpassade till sina respektive användningsområden
samt till omgivningen. Sekundära utrymmen som t.ex. tvättstuga,
förvaringsutrymmen eller trappor kan integreras i lösningen utifrån
era speciella behov och krav. Storleken på utrymmena kan ändras
från år till år genom att lägga till eller ta bort moduler.
Modulutrymmen från Cramo Adapteo är lösningen på alla lokalproblem. Apropå det, så har våra kunder kommit underfund med
att modulbyggnader kan ha bättre standard än befintliga, så bli inte
förvånad om du aldrig vill flytta därifrån.

4

Redan efter det första mötet
stod det klart att Cramo
Adapteo var inställda på att
överträffa våra förväntningar.
Hela er arbetsgrupp var lyhörd,
samarbetsvillig och proffsig. Det
har varit ett nöje att samarbeta
med er.
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LÖSNINGAR FÖR BÅDE FÖRETAG
OCH OFFENTLIG SEKTOR
FLEXIBLA,
FUNKTIONELLA,
BEKVÄMA.

Oavsett om du är ute efter modullösningar för ett kontor,
en skola eller lokaler för andra användningsområden är
Cramo Adapteo den perfekta lösningen.

FÖRSKOLOR

SKOLOR

Förskolor från Cramo Adapteo är stabila, tysta och lika bekväma som
ett platsbyggt alternativ. Modulerna är anpassade efter särskilda
behov för respektive avdelning med kapprum, hemvist, lek/vilrum, kök
och personalrum. Entréutrymmena är anpassade till de yngre barnens
behov. Säkerheten är väl sörjd för, t.ex. med lågtempererade radiatorer och klämskydd på dörrar.

Cramo Adapteo har ett flertal modulsystem som är anpassade för
utbildning. De olika modultyperna har idealiska mått för klassrum,
är mycket ljusa och har normenlig ventilation. Kompletterande våtutrymmen och stora entréer, korridorer och trapphus bidrar till att
många personer samtidigt kan passera ut och in.

KONTOR

NYHET - STORKÖK

Cramo Adapteos modulsystem är särskilt lämliga när det gäller att
tillgodose snabbföränderliga kontorsbehov. Det kan röra sig om en
tillfällig lösning i samband med omstrukturering, arbetsplatser för
projektorganisationer, men också om alternativ vid ny- eller tillbyggnad.

Många verksamheter, oavsett om det är kontor eller skolor-förskolor,
behöver möjlighet till professionell mathantering. Vi kan nu erbjuda
två olika standardlösningar på storkök med beredning, värmning,
tillagning, servering, lagring samt diskning. Kökspersonalen har
självfallet eget omklädningsrum, wc och dusch.

6

7

ROOM FOR GREAT DAYS

CRAMO ADAPTEO
Rosenborgsgatan 12
169 74 Solna
Tel: 08-623 54 00
www.cramoadapteo.se

