
Trygg, flexibel och gedigen. Med modulsystem 
C40 får ni funktionella och trivsamma ytor för 
skolor, förskolor eller kontor och kan byggas i 
en, två eller tre våningar.

Produktfakta C40

C40



Allmän beskrivning

Kvalitet 
Adapteo AB är kvalitetscertifierat 
enligt ISO 9001.
Tillverkningen av moduler och tillbehör 
sker inomhus under kontrollerade
former. Tillverkning, etablering och
service följer Adapteos kvalitetssystem.
Förslag till kontrollplan upprättas av 
Adapteo. 

Miljö
Adapteo AB är miljöcertifierat enligt 
ISO 14001.

Resurshushållning
Modulsystemet är utfört för låg
energiförbrukning med god värme-
isolering och täthet samt hög grad av 
värmeåtervinning med värmeväxlare i 
ventilationssystemet. Materialval sker 
med prioritering av förnyelsebara 
råmaterial. Vid tillverkningen i indu-
striell form minimeras mängden
materialspill.

Miljöpåverkan
Den höga prefabriceringsgraden och 
flyttbarheten gör att mängden rest-
produkter minimeras över byggnadens 
livslängd. Val av material och delsys-

Modulsystem C40 är framtagen med fokus på komfort 

och funktion och det finns stora möjligheter att påverka 

planlösning och inredning efter önskemål och funktions-

behov. C40 är dessutom ett miljövänligt alternativ med 

vattenburet uppvärmningssystem. C40 levereras även 

med eluppvärmning.

tem sker med prioritering av återvin-
ningsbarhet med syfte att minimera 
skadlig miljöpåverkan. Vid tillverkning 
och etableringar sker källsortering av 
restprodukter.

Arbetsmiljö
Luftbehandlingssystemet är utfört 
för att ge god luftkvalitet med låga 
halter av CO2. Ytskikten är hårda och 
enkla att rengöra. Belysningssystemet 
är utfört för att skapa god ljusmil-
jö. Färgvalen syftar till att skapa en 
ombonad miljö. Arkitekturen skapar en 
ljus och luftig miljö med stort insläpp 
av dagsljus och möjlighet till utblick.

Tekniska egenskaper

Brandskydd
Byggnaderna betraktas som envå-
nings- respektive tvåvåningsbyggnad 
i brandteknisk klass BR 2. Moduler 
byggs med förtillverkade stommar av 
trä, med bjälklags- och takkonstruk-
tion i klass REI 30 samt med ytter-
väggar klass REI 30. Förekommande 
ytskikt i korridorer och utrymnings-
vägar tändskyddande beklädnad med 
ytskikt klass 1 (ett).
Utrymning sker via utrymningsvägar 
i markplanet och genom öppnings-
bara fönster. Vid tvåvåningsmontage 
utrymningsvägar via utvändiga
ståltrappor.

VA systembeskrivning
Kallvattenservis ansluts till vattenmä-
tarkonsol med avstängningsventiler i 
teknikrum. Därifrån matas vatten till 
de olika våtdelarna i C-modulen via 
utanpåliggande kopparrör.
C-modulen är förberedd för anslutning 
av tillval som kök eller vattenbänkar.
Handfat och WC-stolar av fabrikat Ifö.
Blandare av fabrikat FMM.
Vid eluppvärmning kommer varmvatten 
via VVB Thermia 55 liter placerad i 
städutrymme alternativt i teknikrum.
Spillvattenledningar ligger i golvbjälk-
lag med gemensam utgående anslut-
ningspunkt under teknikrum.

Uppvärmning
Uppvärmning sker med två alternativ, 
direktverkande lågtempererade elradia- 

torer eller ett miljövänligare vattenburet 
radiatorsystem. Bägge systemen är 
produktstandard. Standardvärme-
källa till det vattenburna systemet är 
elpanna med tillkopplad luft/vatten-
värmepump, men även bergvärme, 
samt fjärrvärme (sekundär eller primär) 
är möjliga alternativ och projekteras 
samt dimensioneras efter respektive 
projekts behov. 

Ventilation
systembeskrivning
Mekanisk till- och frånluftsventilation
med roterande värmeväxlare för värme- 
återvinning. Ventilationsaggregat
placerat i C-modulens teknikrum. 
Som tillval kan aggregat hängas på 
utvändig fasad.
Frånluft bortförs via överluftsdon i 
korridorundertaket/takskärm som 
är satt i undertryck. Frånluften sugs 
ut centralt i C-modul samt via WC 
och städ genom ventilationsaggre-
gatets värmeväxlare. Luftmängder 
dimensioneras efter projektets 
storlek och behov.

Kyla
Kylanläggning för temperatursänkt 
tilluft installeras som tillval och efter 
projektets storlek och behov.

Elinstallationer
Starkströmsskena med automat-
säkrade uttag för belysning och värme 
typ KB-system, (Dynamic Workplace 
Power).
Jordade stickproppsuttag 4 st /
modulgavel.

Belysning
Allmänbelysning är dimensionerad för 
ett medelvärde på 350–500 lux.
Rum förses med lysrörsarmatur med 
upp- och nedljus samt dragström-
brytare.
HF-don 3 x 28W /T5 energirör ned-
pendlat från tak 220 cm över golv.
Korridor förses med infälld armatur
1 x 28W/T5.
HWC utrustad med rörelsevakt och 
energilampor.
Städ och teknikrum utrustas med 
energilampor.



Bärande system

Modulsystem C40 är statiskt dimensi-
onerat för uppställningar i upp till tre 
våningar. Takbjälklag av limträbalkar i 
modulens längdriktning. Helt fribä-
rande mellan ytterväggarna, gäller ej 
+modul. Mellan limträbalkarna sekun-
därbjälkar av trä. Limträbalkar vilar 
på limträpelare i modulens ytterhörn. 
Belastningar/laster på pelare och 
ytterväggar förs vidare ner till grund 
eller underliggande våning.
 
Golvbjälklaget är kantförstyvat med 
stålram av UNP-profiler i nederkant 
runtom. Golvstomme av träbjälkar och 
limträbalkar. Modulerna är försedda 
med topplyft. Tillåten montering och 
användning i snözon 3. Lastgrupp 2 
tillåter 2,5 kN/m². Vid placering av ev. 
större punktlaster skall dessa fördelas 
över två eller flera golvreglar c/c 
600 mm

Grundläggning
Grundkonstruktionen utförs på system 
av tryckplattor och distansramar i trä.
Kan som tillval bytas mot betongplatta 
och lecasten.

Byggnadsdelar

Golvbjälklag
Up=0,25 W/m², K
Brandklass REI 30

Takbjälklag
Up=0,23 W/m², K
Brandklass REI 30

Väggkonstruktion (modulgavel 3/4m)
Up=0,35 W/m², K
Brandklass REI 30

Ytterväggssats (monteras på
sektionsvägg 9/11m)
Up=0,28 W/, K.

Övriga ytskikt invändigt
Golvmatta blå linoleum 2,0 mm. 
WC, städ och apparatrum har plast-
matta beige alt svart 1,5 mm med 
uppvikt sockel.
Stänkskydd bakom tvättställ i RWC 
och WC är vitt kakel.
Vitlackerat listverk mellan tak-vägg, 
vägg-golv samt foder runt invändiga 
dörrar och glaspartier.

Area

Längd

Bredd  

Höjd, exteriör  

Höjd, interiör  

Vikt

27–44 m2

9 002–11 002 mm 

2 980–3 980 mm 

3 465 mm 

2 700 mm 

4,5–9 ton

Fönster
3-glas isolerruta med härdat ytterglas.
Karm och båge av trä, utsida karm och 
båge med underhållsfria lackerade 
aluminiumprofiler i blå kulör.
Respektive modulgavel har ett fast 
och ett glidhängt/öppningsbart fönster.

Ytterdörrar
Aluminiumdörr 11 x 21 dm, blå kulör.
Alternativa entrédörrar
Trädörr Corall, vit kulör.
Runt fönster d 300 mm
Ståldörr slät, grå kulör.
Brandklass A60.

Ytskikt utvändigt
Fasader ljusgrå kulör.
Taksarg och pilastrar/modulskarv 
mellangrå kulör.
Plåtbeslagning med varmförzinkad 
plastbelagd plåt i blå resp grå kulör.
Modulskarvplåt på tak är svart.



ADAPTEO AB
Box 4080 | 169 04 Solna

08-590 994 40 | info.se@adapteo.com

adapteo.se
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