
Kloss gir rom for valgfrihet. 

Det er egnet for barnehage og skole  

og kan bygges i ett eller to plan.

Produktfakta Kloss skole

KLOSS



Generell beskrivelse

Bruk 

Kloss er tenkt å brukes som klasserom 
for teoretisk undervisning i skolen, men 
kan også brukes som barnehage. 

Kvalitet 

Adapteo AS er kvalitetssertifisert i 
henhold til ISO 9001.

Produksjonen av moduler og tilbehør 
foregår innendørs under kontrollerte 
former. Produksjon, etablering og ser-
vice følger Adapteos kvalitetssystem. 
Adapteo utarbeider et forslag 
til kontrollplan. 

Miljø

Adapteo AS er miljøsertifisert i 
henhold til ISO 14001. 

Ressursøkonomisering

Modulsystemet er designet for lavt 
energiforbruk med god varmeisolering 
og tetthet og høy grad av varmegjen-
vinning med varmeveksler i ventila-
sjonssystemet. Materialvalg skjer med 
prioritering av fornybare materialer. 
Ved produksjon i industriell form blir 
mengden materialavfall minimert.

Miljøpåvirkning

Den høye graden av prefabrikasjon og 
flyttbarhet gjør at mengden av restpro-
dukter minimeres over bygningens 
levetid. Valg av materialer og del-
systemer skjer ut fra en prioritering av 
gjenvinnbarhet med sikte på å mini-

Kloss fås i to varianter, en for barnehage og en for  

grunnskole og ungdomsskole.  

Systemet er utviklet i samarbeid med skolepersonale,  

foreldre og elever. Resultatet er funksjonelle og trivelige 

bygg med høy standard. 

mere skadelige miljøeffekter. Under 
produksjon og etablering blir restpro-
dukter kildesortert.

Arbeidsmiljø

Luftbehandlingssystemet er konstruert 
for å gi god luftkvalitet med lave nivåer 
av CO2. Overflatene er harde og enkle 
å rengjøre. Belysningssystemet er 
designet for å skape et godt lysmiljø. 
Fargevalgene er designet for å skape 
et trivelig miljø. Arkitekturen skaper et 
lyst og luftig miljø med stort innslipp av 
dagslys og mulighet til utsyn.

Format og egentyngde

Enhetene fås i to dimensjoner 
(L x B x H) 12 120 x 3 600 x 3 600 mm og 
12 120 x 3 990 x 3 600 mm eksl. utra-
gende taklekter og utvendig tilbehør. 
Enheter utstyrt med gavlelementer har 
en bredde på 3 730 mm. Den 
innvendige romhøyden er 2 700 mm 
i klasserommet. Egentyngden er om-
trent 8 tonn. Enhetene løftes på 
plass ved hjelp av mobil løftekran. 

Fargevalg 

Fasaden utvendig NCS 1030-Y10R gul. 
Vindu og karmer NCS 0502-Y. 
Snekkerarbeid og annet innvendig 
malerarbeid 0502-Y offwhite. 
Gulvbelegg linoleum, mellomgrå. 

Utstyr 

Garderobe i SI-enheter er utstyrt med 
30 skolekroker. SFE-enhetene har god 
plass til både skolekroker og annen 
garderobeinnredning-og tørkeskap. 

Klasserommene er utstyrt med white-
board-tavle, tavlebelysning, lydabsor-
berende oppslagstavler, 2 hyller samt 
benkeskap med oppvaskbenk med 
ettgreps blandebatteri. Fra versjon 
201511 er det persienner i alle vinduer. 
Entré er utstyrt med utvendig entrétak 
og skolekroker. Kloss har et stort utvalg 
av valgfrie tilbehørssystemer. Eksem-
pler er entrétak, solskjerming, kodelå-
ser, tele-/datanettverk, brannalarmer, 
innbruddsalarmer, grenstaver osv. 

Prosjektering 

Adapteo utarbeider dokumentasjon 
som kreves for eget arbeid og nød-
vendige dokumenter for søknad om 
byggetillatelse. Instruksjoner for drift 
og vedlikehold av bygningen og instal-
lasjoner leveres av Adapteo.

Betjening og vedlikehold 

Adapteo er ansvarlig for service og 
vedlikehold av bygningen og installa-
sjoner i løpet av leieperioden i henhold 
til tilhørende leieavtale. 

Fordeling av ansvar i henhold til egen 
liste over grenseopptrekkinger.

Tekniske egenskaper

Kommunikasjon 

Bygningen utføres normalt i ett plan 
med egen inngang til hvert klasserom. 
Utvendige trapper og ramper kan fås 
som ekstrautstyr. Tilkobling 
av garderobeskap og grupperom i 
hele bygningen skjer via innvendig 
låsbare dører, 10 M (låsesylindere ikke 
inkludert). 

Akustikk 

Vegger mellom klasseromsenheter 
er bygd som to halvvegger med uventi-
lert luftspalte. Dermed oppnås god 
lydseparasjon. Himling i klasserommet 
er laget med perforert gipspanel, og 
på veggene er det lydabsorberende 
oppslagstavler (fra versjon 201506).  

Brann

Kloss er konstruert for konstruksjon i 
brannteknikk klasse Br 2. Eventuelt kan 
Br1 leveres. 
Brann-og evakueringsalarmer er 
tilgjengelige som ekstrautstyr.



Innbruddsbeskyttelse

Alarmsystem med bevegelsesdeteksjon 
i rom, kort/kodelås og dørkontroll kan 
fås som ekstrautstyr.

Svakstrøm  

Separate kraftledninger for svak- 
strømsinstallasjoner er lagt over 
himlingsplater i garderobe. AV-panel 
leveres med tomme bokser for dataut-
tak. Hvert RWC er utstyrt med optisk 
og akustisk alarm. 

Sterkstrøm 

Anlegget er av innfelt type og konstru-
ert for å oppfylle kravene i sterk-
strømforskriften NEK 400. Anlegget 
utføres med et femledersystem med en 
systemspenning på 230/400 V, 
50 Hz. Strømforsyning med hoved- 
ledning N1XV 5 x 16 mm2, alt. FKKJ 
4 x 16/16 mm2 til koblingsblokk over 
himling i garderobe. Separat lednings-
strekk for videremating av sterkstrøm 
er lagt til himling i garderobe. Installert 
effekt er 15,8 kW per klasserom.  
Hovedsentral og eventuelle forde-
lingstavler kan fås som ekstrautstyr. I 
hver klasseromsenhet er grupper utstyrt 
med automatiske sikringer. 
Når du velger en ekstra inngangsen-
het (SFE), levere enda en automatsi-
kringstavle. Vegguttak er jordet og 
inngrepssikret. Vegguttak er utstyrt 
med jordfeilbryter. 

Belysning

Fra versjon 201204 er det nå beve-
gelsesstyrt belysning i klasserom, 
grupperom og toaletter. Dimensjonert 
lysstrøm er 1 000 lux mot skrivetavle 
og 500 lux mot benkeflate med normal 
høyde. Lysrørarmaturer 3 x 28 W i 
pendel fra tak i klasserom, ev. som 
LED-takarmaturer. I korridoren sitter 
innfelte LED-plater. Utvendig belysning 
over hver entré. Den utvendige belys-
ningen styres av astrour i automattavlen 
i entreen. 

Varme

Oppvarming skjer med direktevirkende 
lavtempererte elradiatorer på veggen. 
Radiatorene er termostatstyrt og har 
en maksimal overflatetemperatur på 
60° C. Oppvarmingen er utstyrt med 
tidsstyrt nattsenkingsutstyr. SFE- 
enheten har en takmontert radiator 
i inngangsseksjonen.

Ventilasjon 

En FTX-luftbehandlingsenhet per avde-
ling er plassert i over himlings- 
plater i entreen. Luftstrømmen for både 
til- og fraluft er maksimalt 
350 l/sek (modeller før 2011: 250 l/s). 
Varmegjenvinning skjer med roterende 
varmeveksler eller Heatbank. Tilluft 
forvarmes med et elbatteri på 3-6 kW. 
Til- og fraluftsfilter er utført i klasse F 7. 

Areal

Lengde

Bredde  

Høyde, utvendig  

Høyde, innvendig  

Vekt

43 m2

12 120–13 400 mm 

3 600–4 000 mm 

3 600 mm 

2 700 mm 

8 tonn



Luftstrømmen reguleres av tyristorer 
med tidsstyrt drift og mulighet for 
utvidet drift med tidtaker. Tilluft føres til 
klasserom og grupperom. Fraluft føres 
fra klasserom og grupperom via over-
luftsenheter til garderobe og videre til 
WC og entré. 

Sanitæranlegg

Tilkobling av kaldtvannsrør PEM ø 32 
legges til punkt i vaskekott (SI2), RWC 
og WC (SI 1 og 3) i korridor Varmekabel 
trekkes i den innkommende kaldtvanns-
ledningen. Elektrisk varmtvannsbereder 
på 35 liter er plassert i vaskekott, ev. 
WC eller RWC. Avløpsrør er plassert i 
gulv med felles tilkoblingspunkt.

Tilgjengelighet

Bygningen har minst én tilgjengelig og 
lett synlig entré med tilhørende rampe 
og utvendig hvileplan som fører til en 
tilgjengelig entrédør. Tilgjengelige 
dører i moduloppsettet har god plass 
til åpning fra rullestol.

Bærende konstruksjon

Grunnoppføring

Bestiller er ansvarlig for utforming 
og dimensjonering av opplagsareal. 
Underliggende gjøres med et løst 
trefundament i henhold til systemet 
vårt, der fire tilfarere deler belastningen 
på trykkplater. Ved fundamentering og 
montering følges Adapteos forskrifter.

Reisverk

Vertikalt reisverk består av tre bæ- 
rende trebjelkevegger i modulenenhe-
tens lengderetning. Last fra takbjelke-
laget fordeles på disse veggene via 
langsgående Kerto-bjelker. Tilfarere 
og trykkplater av tre fører belastningen 
ned til bakken. Dimensjonert 
snøbelastning S0 er 5,0 kN/m2  
(versjon 2009 og eldre :S0 2,5 kN/m2). 
Dimensjonert gulvbelastning er 200 kg/
m2, spredt belastning.

Bygningsdeler

Gulvbjelkelag 

2,0 Linoleum (1,5 PVC i våtrom)
22 gulvsponplate m/not-fjær
45 x 220 gulvbjelker C 600 
220 mineralull
6,3 blindgulvskive

Takbjelkelag 

Takpapp.
23 P(8 K-board fra Masonite i 
versjoner før 201608)
28 x 60 lekter C 120
45 x 450 Kerto-bjelke C 1 200
Ventilert luftspalte
270 mineralull med vindbeskyttelse alt. 
Isover Ultimate (fra versjon 2009)
Diffusjonssperre
28 x 70 lekter
13 hvitmalt perforert gipsplate

Ytervegg langside

22 liggende trepanel m/not og fjær
28 spikerslag (35 i versjoner før 2011)
6 hvit steniplate i vindusrekke
28 spikerslag (22 i versjoner før 2011)
17 fasadeplate i mineralull (9 utegips 
i versjoner før 2011)
45 x 145 stendere C 450 
145 mineralull 
Diffusjonssperre 
13 Fermacell fibergips 
Hvitmalt fiberglassvev 

Yttervegg gavlside 

Fasadeelement (montert utenpå 
seksjonsvegg): 
22 liggende trepanel m/not og fjær 
34 spikerslag 
9 utegips
35 x 70 kantbord 
45 x 45 stendere C 600 
45 mineralull 
30 mineralull fasadeplate

Seksjonsvegger klasserom 

Vindduk
45 x 70 stendere 
70 mineralull 
12 sponplate 
13 gipsplate 
Hvitmalt fiberglassvev

Bærende innvendige vegger 

Hvitmalt fiberglassvev
15 protect F
45 x 120 stendere C 600
120 mineralull
15 protect F (13 gips i versjoner før 2009)
Hvitmalt fiberglassvev

Vinduer

Format 9 x 14 m i klasserom
Format 9 x 14 m i grupperom
3-glass isolerrrute, fast eller sidehengslet, åp-
ningsbart, 

Innvendige dører og innvendige glasspartier 

Alle innvendige dører har klemfri bakkant fom. 
versjon 201511 

Samtlige dører utenom dører til vaskekott 
og WC: 
Format 10  x  21 m, 35 dBA
Massive, slette dørblad med overflate 
av høytrykkslaminat 
Karmer av hvitmalt tre 

Dører til vaskekott og WC:
7 x 21 m massive dører, slette dørblad 
med overflate av høytrykkslaminat
Karmer av hvitmalt tre

Innvendige glasspartier:
Vinduer mellom klasserom og grupper
format: 9 x 12 m, 10/38 klart lamellglass, 38 dB

Ytterdører

Format 10 x 21 m med dørlukker, U = 1,0
Dørbladet er utstyrt med sparkeplate av 
gummi eller rustfritt stål.
Sidevinduer 3 x 12 m

Grunnsokkel

Sokkelkledning av malte lekter. Isolert 
og ventilert sokkelkledning leveres som 
ekstrautstyr.



Eksempel - skole



Enhetstyper

ADAPTEO AS
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