
Modulsystem C90 ger plats för valfrihet. Det 
passar för många olika användningsområden 
och kan byggas i en, två eller tre våningar.

Produktfakta C90

C90



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-

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 

C90-systemet håller hög internationell standard. 

Det kännetecknas av en modern design där funktion, 

arbetsmiljö och energiförbrukning har varit ledord i 

utvecklingsarbetet. Ett annat mål har varit mångsidighet, 

C90 passar till skola, förskola, kontor och boende.

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
Uppvärmning
Byggnaden uppvärms med direkt- 

verkande el. 

Central trådlös rumsstyrning finns 

som tillbehör till elvärme. (ingen 

nattsänkning) 

Som alternativt värmesystem finns 

vattenburet system med värmekälla i 

form av värmepump eller fjärrvärme.  

Belysning
Ljusarmaturer är monterade dikt mot 

tak. All belysning är närvarostyrd. 

Möjlighet till släckning via dragström-

brytare. 

Ventilation
Modulerna ventileras med ett centralt 

ventilationsaggregat placerat i teknik- 

och WC modulen. Aggregatet har 

energisnåla fläktmotorer för till- och 

frånluft, effektiva luftfilter, roterande 

värmeväxlare för värmeåtervinning, 

elektriskt alternativt vattenburet ef-

tervärmebatteri. Integrerad kyla stan-

dard i vissa teknikmodulsutföranden.

El
Elcentral /serviscentral max 180A för 

koppling till teknikmoduler upp till tre 

våningar samt hiss placerad på teknik- 

modulens baksida. Varje teknikmodul 

har integrerad central, max 63A. 

Modulen innehåller energimätare för 

uppvärmning och ventilation, jordfels-

brytare samt automatsäkringar.

Köks/skötrumsmodul (S-modul) har 

integrerad central, 16A. Via installa-

tionsstråk i takvinkel distribueras el 

till intilliggande moduler samt köks/

skötrumsmodul. Snabbkopplingar 

typ Wago. Eluttag i ytterväggar. Som 

tillbehör finns uttagsstav.

Toaletter
Teknikmodulen kan erhållas med 2-4 

toaletter beroende på verksamhetens 

art och behov. HWC uppfyller kraven 

för tillgänglighet för person i eldriven 

rullstol med begränsad utomhusan-

vändning enligt både BBR och 

”Bygg ikapp Handikapp”

Om inomhusklimat 
Ett bra inomhusklimat är mycket 

viktigt och en förbättrad inomhusmiljö 

kan öka produktiviteten för vuxna på 

kontor med 5-15 procent, för skol-

elever med över 15 procent.

C90 har en omblandande ventilation 

med takmonterade don för bästa 

luftflödesspridning. 

Ventilationsaggregatet har mycket 

hög värmeåtervinning och energi- 

effektiva fläktar med låg ljudnivå. Det 

finns även möjlighet att komplettera 

med integrerad kyla för bästa komfort. 



Ljudabsorbenter
Samtliga innertak är monterade med 

akustiktak för att minimera efter-

klangstid och tillfredsställa en bra 

arbetsmiljö.

Bärande system

Modulsystem C90 är statiskt beräknad 

och branddimensionerad för byggnader 

upp till tre våningsplan.

Grundläggning
Luftad träpallgrund alternativt 

betonghålsten på betongplatta 

vid 3-våningsuppställning, luftning 

sker genom grundsockelsarg av trä, 

glespanel.

Byggnadsdelar

Takkonstruktion 
Dimensionerad för Snözon III

Brandklass REI 60

U-värde: 0,086 W/m2 K

Väggkonstruktion: 
Brandklass REI 60

U-värde: 0,146 W/m2 K

Fasad
Fasadskivor av fibercement

Golvbjälklag
Brandklass REI 30

U-värde: 0,180 W/m2 K

Tillåten påkännande last 2,5 kN/m2

Fönster 
Fasta och öppningsbara fönster. Alla 

fönster har solskyddsglas som minskar 

värmeinstrålningen och skapar ett 

jämnare och behagligare inomhus-

klimat. U-värde: 0,78 W/m2 K

Fönster i respektive modulgavel är för-

sedda med utvändig solavskärmning i 

form av "screens" (gäller ej modul 

S och WC1)

Innervägg
Brandklass EI30

Ytskikt klass 1

Innerdörr
Massiva dörrar EI30 35db med 

klämskydd och gummilist i bakkant

Ytterdörr
Aluminiumdörr 15-21, pardörr

U-värde: 1,7 W/m2 K

Area

Längd

Bredd  

Höjd, exteriör  

Höjd, interiör  

Vikt

28–44 m2

9 600–11 300 mm 

2 960–3 950 mm 

3 470 mm 

2 700 mm 

6–11 ton

Dörrfoder
Kontrastmarkerande foder med 

avvikande färg

Mattor
Rum: 2,0 mm linoleum, grå. Klass Cfl-s1 

WC: 2,0 mm homogen plastmatta, grå 

HWC: 2,0 mm homogen halksäker 

plastmatta, grå.

Trappa i trapphus
Trapplöp i stål med handledare i 

rostfritt stål. Första och sista steget 

i avvikande färg.

Handledare enligt Bygghandikapp.

Färgsättning
Invändiga tak: vit kulör

Invändiga väggar: Glasfiberväv G100 

vit kulör

Fasad: fibercementskiva grå kulör

Fasad: entrédel modul C, ev. delar 

av utvändigt trapphus: fibercement-

skiva vit kulör

Grundsockelsarg: glespanel av trä 

grå kulör
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