FLYTTBARA LOKALER FÖR
SKOLOR

LÖSNINGAR FÖR DAGENS OCH
MORGONDAGENS SKOLOR
När ni snabbt behöver mer plats
för er verksamhet – ta hjälp av en
expert på flyttbara lokaler. Med
Cramo Adapteo hyr ni inbjudande
lokaler anpassade efter er skolverksamhet.

Stor valfrihet gällande funktioner,
planlösningar, antal våningsplan,
utrustning och tillval är andra. Kort
sagt – ni får flexibla och effektiva
lokaler att trivas och utvecklas i

Bra ljus, god ljuddämpning och
normenlig ventilation är självklara delar i en bra arbetsmiljö.

EXPANDERA ELLER ANPASSA
EFTER SITUATION
Våra flyttbara lokaler är lätta att anpassa efter önskemål. Ytor kan ökas
för att ta hand om plötslig inflyttning,
anpassas för en omorganisation
eller förändras i takt med att utnyttjandet ändras.
Med över 30 års erfarenhet av
modullösningar är ni i goda händer.
Vi erbjuder komplett projektering
som även kan inkludera markarbeten och utformning av den
kringliggande miljön.
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MÅNGA FÖRDELAR MED
FLYTTBARA LOKALER
Med flyttbara lokaler blir förändringar i resväg normalt väldigt små.
Oftast kan de tillfälliga lokalerna placeras strax invid de befintliga vilket
skapar trygghet och igenkänning för
eleverna.
Att hyra moduler belastar inte
balansräkningen. Ni låser inte upp
kapital utan kan planera resurser till
annat som bättre gynnar kärnverksamheten. Ekonomin är också enkel
att överblicka.
Med flyttbara lokaler kan ni planera
för framtiden, en modulär lösning är
som byggklossar som kan läggas till
eller tas bort. Är markytan begränsad
går det även att bygga på höjden.
Att hyra är ett exempel på klokt
resursutnyttjande. När hyreskontraktet avslutas flyttas
modulerna till någon annan nyttjare
- cirkulär ekonomi i praktiken.
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KREATIVA RUM FÖR
LÄRANDE
Har ni en attraktiv skola som många
vill gå i? Har ni svårt att få plats för
alla? Med våra moduler får både
elever och lärare en trivsam skola
att utvecklas i. Stig in i en skola
signerad Cramo Adapteo.
KLASSRUM OCH GRUPPRUM
Ni kan välja mellan många planlösningar. Klassrum kan fås från
50 kvm och uppåt, grupprum 6 - 50
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kvm. Rummen har bra ljus, normenlig ventilation och ljuddämpande
material som ger en optimal
studiemiljö. Utrustning som whiteboardtavla, tavelbelysning och
skenor för kartor/dukar gör att
ni enkelt får rum som fungerar.
Förvaring ordnas i skåp upphängda
på anpassningsbara skensystem.
På så sätt bestämmer ni själva vilka
förvaringsmöjligheter ni behöver.

KONTOR OCH ANDRA YTOR
En skola behöver så mycket mer än
bara klassrum. Många års arbete
tillsammans med lärare och övrig
personal har lärt oss hur man bäst
använder den tillgängliga ytan.
Administrativa kontor, lärarrum,
rektorsexpedition, plats för skolhälsa och kurator, skolbibliotek och
fridtidsverksamhet är exempel på
utrymmen vi skapat.

ENTRÉ OCH KORRIDORER
Entré med breda dörrar gör det
smidigt för många att gå in och ut.
Groventré/vindfång vid entrédörren
gör att temperaturen inomhus inte
påverkas av mycket spring under
kalla vinterdagar.
Många planlösningar ger er stor valfrihet. Väljer ni gemensam korridor
framför klassrummen blir det smidigt att förflytta sig till lokalens alla
delar, även om ni har en uppställning
i flera våningar. I korridoren får ni
dessutom gott om plats för klädhängare eller elevskåp.
TYST VENTILATION
Moduler från Cramo Adapteo har
effektiva ventilationsaggregat placerade i separata teknikrum i stället
för direkt i klassummen. Ni slipper
störande buller och får rätt mängd
tilluft kommer ut i byggnadens alla
hörn.
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EN SKOLA MED
DET LILLA EXTRA
TJÄNSTER SOM ADDERAR TILL
HELHETSUPPLEVELSEN
Det krävs mer än tak, golv och fyra
väggar för att skapa genomtänkta
skollokaler. Insidans utformning,
funktion och komfort är självfallet
lika viktig, liksom yttermiljön kring
moduluppställningen.
Service och underhåll ingår under
hela hyrestiden. Ni kan dessutom få
hjälp med till exempel markförberedelse, anläggning av yttermiljö och
mycket, mycket mer.
Det kan vara en hel del att tänka på…

· Markytan, hur disponeras den bäst
· Dagliga in- och utflödet av elever, 		
personal och varor
· Vägar, parkeringsplatser, entré, 		
lastplatser och varumottagning
· Utvändiga ytor för lek och spel
· Grönområden

Dansstudio, bibliotek eller café?
Moduler har få begränsningar,
bara möjligheter. Eller plats för
lek och spel utomhus? Ni väljer!
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UTRUSTNING OCH TILLVAL
Varje skola har sina unika verksamhetsbehov. Vissa behöver mer, andra
lite mindre. Med många tillval och
utrustningspaket får ni en nyckelfärdig byggnad redo att användas.
Vi kan erbjuda allt från möbler till
lekutrustning - vi har många års
erfarenhet av att skapa en fungerande och trivsam förskola redan från
dag ett.
Vi har hjälpt våra kunder med bland
annat:

· Bibliotek, slöjdsalar, NO-salar
· Elevcafé, verksamhetsrum
för fritids
· Administrativa kontor, rektorsexpedition m.m
· Förråd och förvaring
· Tele- och datakommunikation
· Whiteboardtavlor och många andra

· Allt för kök och matlagning
· Möbler och andra inredningsdetaljer

MÅLTIDERNA – EN VIKTIG DEL
AV SKOLDAGEN
Vi vill att varje skola ska ha möjligheten att erbjuda barnen bra mat
– varje dag. Olika skolor har olika
lösningar på hur maten ska hanteras och tillagas, och det finns ofta
lika många lösningar som det finns
skolor.

Storköken byggs i specialanpassade
moduler med avancerade funktioner. De justeras efter era behov och
kan ge en kapacitet på upp till 200
portioner. Köken inkluderar professionella spisar, större eller mindre
konvektorugnar, kylar och frysar
som skåp eller rum samt separat
förvaring av kolonialvaror. Stordiskanläggning ordnas i separat rum
för effektiv hantering.

Ni kan välja mellan flera kökslösningar. Storköket gör hantering av stora
mängder mat enkel. Uppvärmningsköket ger möjligheten att enkelt
hantera dagliga leveranser av varm
mat från annat storkök eller hantera
halvfabrikat.

lärohjälpmedel
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LÅGT ENERGIUTNYTTJANDE OCH
LÅGT MILJÖAVTRYCK ÄR GRUNDEN
FÖR VÅRT GRÖNA MODULTÄNKANDE
Energieffektiva byggnader med
god isolering, effektiva fönster och
dörrar är en självklarhet idag. Våra
moduler följer med sin tid och har
därför blivit allt mer energieffektiva. Det ansvaret ligger på oss men
andra faktorer som geografiskt läge,
skugga eller sol, vindfaktorer och
dygnsutnyttjandet påverkar också
energiförbrukningen - men de styrs
huvudsakligen av beslut utanför
Cramo Adapteos ansvarsområde.
Miljöavtrycket handlar om utsläpp av
växthusgaser - främst koldioxidutsläpp - dvs antal kg CO2 som bildas
vid produktionen av den energi som
åtgår för uppvärmningen av modulerna. Miljöavtrycket kan således
minskas genom energieffektiva
modulbyggnader eller val av energikälla.
GRÖN MODUL
För att tydliggöra vår ståndpunkt
väljer vi att använda termen Grön
modul från Cramo Adapteo.
Den består av två komponenter:
Energianvändning och miljöavtrycket, dvs utsläpp av CO2. Gröna
modulers miljöavtryck är ca 40-50 %
lägre än för motsvarande standardmoduler beroende på var i landet
som modulerna är placerade.
Nya modultyper som C90 och C100
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är med sin höga grad av energieffektivitet gröna oavsett typ av uppvärmning. Äldre modultyper är gröna om
värmeproduktionen sker via fjärrvärme eller värmepump.

DEN MEST ENERGIEFFEKTIVA
MODULEN PÅ MARKNADEN
Våra moduler är byggda för det
nordiska klimatet. Ett bevis på detta
är vårt senaste modulsystem, C90.
Det är den mest energieffektiva i sitt
slag på marknaden idag. För våra
kunder innebär det lågt miljöavtryck,
låga uppvärmningskostnader och ett
behagligt inomhusklimat oberoende
av årstid.

LÖSNINGAR FÖR BÅDE
PLANERADE OCH AKUTA BEHOV
Många kunder planerar noga sitt
behov av lokaler. De har en tydlig
strategi, när och hur de använder
moduler. Ett exempel kan vara att
70-80 procent av lokalbehovet täcks
av befintligt fastighetsbestånd och
resten av flyttbara lokaler. Det ger en
flexibilitet som kan behövas när konjunkturen svänger.

80%
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DESIGN OCH INOMHUSMILJÖ I
TOPPKLASS
Tillbringar man 220 dagar per år
på arbetet i skolan så inser man
betydelsen av en bra inomhusmiljö.
Ljusa väggar, passande textilier och
kanske även möbler. Vi hjälper gärna
till med att skapa den känsla ni vill
förmedla.
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INOMHUSMILJÖ I TOPPKLASS
Fyra väggar och tak över huvudet.
Det kan verka så enkelt. Men vägen dit är ofta lång. För oavsett om
det handlar om en skola, ett kontor
eller bostäder, är det här levande
platser. De ska fyllas av färger,
värme, dofter och ljus. Det är platser där vi arbetar. Utrymmen där
ansikten möts.
Mest av allt ska de här platserna
skänka trygghet. Och trygghet, det
är något vi verkligen tror på. I över
30 år har Cramo Adapteo byggt,
monterat och anpassat moduler och paviljonger för att de ska
fungera i alla typer av klimat och
miljöer. Precis som med all nyproduktion ser vi till att det vi
bygger innehåller ny teknik och
moderna materialval.
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LÅT OSS BIDRA TILL EN
FUNGERANDE LÖSNING
Flyttbara kontor från Cramo
Adapteo är yteffektiva. Utvändigt
sparas markyta då vi kan bygga i
upp till tre våningar och invändigt
sparas kvadratmeter eftersom vi
erbjuder många yteffektiva koncept
och planlösningar. Plattformshiss
och olika lösningar med in- eller
utvändiga trappor ger bra åtkomst
för alla överallt. Självfallet finns
det ramp vid entrén.
CHECKLISTA INFÖR EN
DISKUSSION OM FLYTTBARA
LOKALER
Antal elever
Antal klassrum/WC/grupprum
Lärarrum
Förvaring
Studierum
Kök
Omklädning och duschar
Kapprumsinredning
Elevskåp
Torkskåp

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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SÅ GÅR DET TILL

När flera moduler sätts samman till
en helhet skapas de ytor ett kontor
behöver. Invändigt blir rummen ljusa
och rymliga. Ofta blir lokalerna
bättre än de ordinarie – det kan
många av våra kunder intyga.
Ni får hög kvalitet, stor kunskap och
kostnads- effektivitet från start till
mål. Ni överlåter ansvaret för ritning
och utformning, etablering, service
och underhåll samt avetablering till
oss. Självfallet följer vi Boverkets
Byggregler (BBR)
Vi ansvarar för installation av el,
vatten, ventilation och sanitet,
liksom invändig utrustning och tillval
om så önskas. Ni får en nyckelfärdig
lokal och kan ägna er åt det ni kan
bäst – er verksamhet.
HÖG KVALITET
Med flyttbara lokaler från Cramo
Adapteo får ni lokaler av hög kvalitet
som är ljusa, moderna och yteffektiva. Förutom direktverkande el
kan ni välja det mer miljöanpassade
vattenburna uppvärmningssystemet med anpassad klimatkontroll.
Invändigt anpassar vi funktioner in i
minsta detalj efter era behov.

kostnadseffektiva lösningar av hög
kvalitet med rätt funktion.
DJUP KUNSKAP
Cramo Adapteo har löst platsbristen
åt företag och kommuner i mer än 30
år. Med oss får ni all kunskap samlad
på ett ställe. För er handlar det
i stället om att välja funktionalitet
och kostnadsnivå.
Vi har ett brett kontaktnät och nära
samarbete med kunniga entreprenörer. Ni får en kontaktperson hos
oss – resten ordnar vi. Det ger en
kontinuitet som uppskattas av våra
kunder.

ANALYS
OCH
FÖRSLAG

MONTAGE

SERVICE INGÅR I HYRAN
När ni hyr lokaler av Cramo Adapteo
ingår både service och underhåll
samt skadeförsäkring i hyran. Ni får
alltid tillgång till hjälp från vår kundsupport om något behöver åtgärdas.
I hyran ingår dessutom förebyggande fastighetsunderhåll. Ni får
regelbundna översyner av modulerna, liksom årlig service av
ventilationssystem. Filterbyten görs
var sjätte månad. Självklart är vi
kvalitets- och miljöcertifierade
enligt ISO 9001:14001.

SERVICE OCH
UNDERHÅLL

Modulerna ska leva i många år. För
oss är det därför viktigt att erbjuda
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VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDENS
SKOLA REDAN IDAG

Planritningen visar en skola i ett
plan. Den är genomtänkt in i minsta
detalj för att ge alla en funktionsanpassad arbetsplats med en riktigt
bra läro- och arbetsmiljö

14

15
15

OM CRAMO ADAPTEO

Cramo Adapteo hyr ut flyttbara
lokaler till privat näringsliv och
offentlig sektor i Sverige, Finland,
Norge, Danmark, Tyskland, Litauen
och Estland.
Användningsområden är i huvudsak
kontor, skolor, förskolor och boende
men även storkök, personal- och
hygienutrymmen, butiker mm.

CRAMO GROUP
Cramo är verksamt i 14 länder inom
maskin- och moduluthyrning.
Moderbolaget i koncernen, Cramo Oy,
är börsnoterat i Helsingfors, Nasdaq
OMX.
Cramo AB hyr ut maskiner och utrustning till byggindustrin och övrig
industri samt till näringsliv och
offentlig sektor i Sverige
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Vi är gärna med och utvecklar era
verksamhetslokaler ytterligare. Vill ni
veta mer om vad vi kan göra för just
er verksamhet?

Besök oss på www.cramoadapteo.se
eller kontakta oss idag!
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MER INFORMATION
Tel 08-623 54 70 eller www.cramoadapteo.se

