
På grunn av sin allsidighet brukes 
Kubik først og fremst til kontor-
lokaler, men også til skoler og  
andre formål.

Produktfakta Kubik

KUBIK



Generell beskrivelse

Bruk

Kubik er først og fremst beregnet til 
bruk som kontor, men kan også brukes 
til skoler, førskoler, enklere laboratorier 
osv. Bygningene kan oppføres i én 
til to etasjer. Tre etasjer kan fås som 
alternativ. Standardiserte modulenhe-
ter fremgår av tegningene nedenfor. 
Systemet muliggjør åpne planløsninger 
i flere etasjer med fritt spenn over hele 
enhetenes lengde. 

Kvalitet

Adapteo AS er kvalitetssertifisert i 
henhold til ISO 9001. Produksjonen 
av modulenheter og tilbehør foregår 
innendørs under kontrollerte former. 
Produksjon, etablering og service føl-
ger Adapteos kvalitetssystem. Adapteo 
foreslår et utkast til kontrollplan. 

Miljø

Adapteo AS er miljøsertifisert i 
henhold til ISO 14001. 

Ressursøkonomisering

Modulsystemet er designet for lavt 
energiforbruk med god varmeisolering 
og tetthet, høy grad av varmeut- 
vinning med roterende varmeveksler i 
ventilasjonssystemet samt lavtforbru-
kende vanninstallasjoner. Material- 
valget gjøres med prioritering av 
fornybare materialer. Ved produksjon 
i industriell form blir mengden 
materialavfall minimert.

Miljøpåvirkning:

Den høye prefabrikasjonsgraden 
og flyttbarheten gjør at mengden 
av restprodukter minimeres i løpet 

I Kubik gir kombinasjonen av store vinduer, glasspartier 

i innervegger og den romslige takhøyden i rommene en 

lys og luftig atmosfære.

av bygningens levetid. Valg av 
materialer og delsystemer skjer med 
prioritering av gjenvinnbarhet med 
sikte på å minimere skadelige miljøef-
fekter. Under produksjon og etablering 
skjer det kildesortering av restproduk-
ter.

Arbeidsmiljø: 

Luftbehandlingssystemet er laget for å 
skape god luftkvalitet med lave CO2 

-nivåer. Flatene er harde og enkle å 
rengjøre. Belysningssystemet er utført 
for å skape et godt lysmiljø til både 
skjermarbeid og andre aktiviteter. 
Fargevalgene har til hensikt å skape 
et trivelig miljø. Arkitekturen skaper et 
lyst og luftig miljø med stort innslipp av 
dagslys og mulighet til utsyn.

Format og egenvekt

Hver enhet har dimensjonene 
9 620 x 2 920 x 3 400 mm (L x B x H) ekskl. 
utvendig tilbehør. Enheter utstyrt 
med gavlelement og emballasje har 
en bredde på 3 100 mm. Innvendig 
romhøyde er 2,70 m i rom og 2,30 m i 
korridor. Egenvekten varierer mellom 
6,5 og 8 tonn. Enhetene løftes på plass 
ved hjelp av mobil løftekran. Løft skjer 
i samsvar med Adapteos standardin-
struksjoner.

Fargevalg

Fasade utvendig NCS 3030-Y30R sand-
farget. Vinduer og ytterdører med fôr-
ing hvit NCS 0502-Y. Innvendig maling 
NCS 0500 hvit. Gulvbelegg linoleum, 
type Tarkett Veneto eller tilsvarende, 
mellomgrå. Sokkellister, dørkarmer og 
glasspartier med fôring 
i klarlakkert rød bøk.

Utstyr

Det finnes et stort utvalg av valgfrie 
tilbehørssystemer til Kubik. Eksempler 
er skjermtak, taksarger, utendørsbelys-
ning, heiser, solskjerming, kodelåser, 
telefon/datanett, spenningsutlignet 
datakraft, brannalarmer, innbrudds-
alarmer 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.

Drift og vedlikehold

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

Tekniske egenskaper

Kommunikasjon

Bygningene oppføres normalt i en 
eller to etasjer. Tre etasjer kan fås som 
alternativ. Størrelse på entrédører er 11 
x 23 cm, størrelser på innvendige dører 
er 9 x 21 cm. Rammene er laget med 
en terskelplate som standard. Korridor-
bredde er 1 400 mm. 
Forbindelse mellom etasjene skjer 
innendørs gjennom separate enheter 
med henholdsvis trapp og heis. 
Heisplattformen måler 1 480 x 
1 000 mm (L x B).

Akustikk

Veggene i modulforbindelsene er 
konstruert som to halvvegger med 
mineralullisolasjon og uventilert luft-
spalte. Dermed oppnås et lydskille på 
omtrent 44 dBA. Korridorveggene blir 
utført for lydskille på omtrent 25 dBA. 
Trinnlyd mellom etasjene dempes av to 
separate bjelkelag med intermitterende 
kontaktpunkter. Lydnivået for installa-
sjonen er mindre enn 35 dBA i rommet. 
Innvendige Flater er harde og krever 
lydabsorberende innredning. Takmon-
terte lydabsorbenter kan leveres som 
ekstrautstyr.



Brann

Det modulære systemet er designet for 
bygg i brannteknisk klasse Br 2, men 
kan med alternativer oppfylle kravene 
til klasse Br 1. Innvendige flater på veg- 
ger og tak er laget med korrosjonsbe- 
skyttelse og overflate i klasse 1. Bran-
nalarmer kan leveres som alternativ.

Innbruddsbeskyttelse

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

Tele- og datainstallasjon

PDS Cat 5E for telekommunikasjon 
og datatrafikk samt spenningsutlignet 
datakraft kan leveres som alternativ.

Svakstrøm

Systemet er forberedt for data- og 
teletrafikk. En rekke funksjoner kan 
leveres som alternativ og tilpasses 
individuelle behov og ønsker. Kanaler 
for supplerende lavstrøminstallasjoner 
leveres atskilt fra høyspenningslinjer 
over korridorhimlingen.

Sterkstrøm

Anlegget er designet for å oppfylle 
kravene i sterkstrømdirektivene 
NEK 400. Strømfordeling til bygningen 
utføres med en hoved-/servicelinje 
som er koblet til en fordelingssentral 
med plass for strømmåler. Plass for 
montering av fordelingssentral finnes 
i vifterommet. Fordelingssentral kan 

leveres som et alternativ. Videremating 
skjer til en gruppesentral i en elektrisk 
nisje i korridoren. 
Alternativt kobles servicelinjen direkte 
til en gruppesentral (den nødvendige 
tilkoblingslengden varierer). Fra en 
gruppesentral utstyrt med jordfeilbryter 
leveres strøm direkte til eller fra hvert 
objekt via 2 strømskinner, type KB. 
Fra skinnene skjer kabeltrekking fra 
automatsikrede uttaksbokser i uten-
påliggende elkanal til uttakspanel på 
fasadevegg. En uttaksgruppe består av 
4 stikkontakter for datakraft og 3 stik-
kontakter for vanlig strøm. Lastobjekter 
kobles vanligvis til med stikkontakt. 
Spenningsutjevning kan leveres som 
alternativ.

Belysning

Rommene er utstyrt med takarmaturer 
med HF-regulatorer for indirekte 
belysning med 2 oppadrettede og ett 
nedadrettet lysrør. Tennes med trekk-
snor. Armaturene er montert hengende 
i en kjede med mulighet for høyde- og 
sidejustering i henhold til individuelle 
ønsker.

Varme

Oppvarming skjer med direktevirkende 
elektriske radiatorer med en maksi-
mal overflatetemperatur på 90°C og 
med oppvarming av tilluft. Midlertidig 
temperatursenkning kan leveres som et 
alternativ.

Areal 28 m2

Lengde 9 620 mm 

Bredde 2 920 mm

Høyde, eksteriør 3 400 mm 

Høyde, interiør 2 700 mm

Vekt 6,5–8 tonn



Kjøling

Standardiserte systemer for komfortkjø-
ling med luftbåren kjøling er tilgjen-
gelig i hver teknisk enhet. Kapasite-
ten, som kan oppnås i tre nivåer, gir 
maksimalt 10-11 kW total effekt per 
FTX-installasjon.
Hvert rom kan avkjøles med opptil 
400 W kjøleeffekt, avhengig av luft-
strømmen. Regulering utføres med 
tanke på luftstrøm og temperatur. Også 
andre systemer for kjøling kan fås som 
alternativ.

Ventilasjon

En FTX-enhet er plassert i hver 
I-modulenhet. Luftstrømmen reguleres 
av frekvensstyrte vifter og utgjør mak-
simalt 500 l / s. Varmeutvinning skjer 
med roterende varmevekslere. 
Tilluften ledes inn i korridoren og 
leveres til rommene via ventilatorer på 
korridorveggen. To forskjellige ven-
tilatorer er standard. Luften føres via 
overluftsventil til korridoren og suges ut 
via ventilator i WC og korridor der den 
kanaliseres til FTX-aggregat. Ventilator 
mot det fri plassert høyt på fasade-
veggen. Luftstrømmer mellom 10 og 
40 l/sek per modulhalvdel kan velges. 
Tidsstyring med uketidsur muliggjør 
regulering for forskjellige driftsforhold.

Sanitæranlegg

Tilkobling av kaldtvannsrør PEM ∅32 
skjer nedenifra til koblingspunkt (1,5 m 
over gulvbjelkelag) i vifterom. Innkom-
mende vannledning er utstyrt med 
varmekabel. Elektrisk varmtvannsbere-
der på 55 l er plassert i vifterom. Spill-
vannsrør ∅110 trekkes i gulvbjelkelag 
og kobles til felles koblingspunkt i un-
derkant bjelkelag i vifterom. Ventilasjon 
av avløp skjer med en vakuumventil i 
vifterommet.

Bærende konstruksjon

Grunnoppføring

Bestiller er ansvarlig for utforming og 
dimensjonering av opplagsareal. For 
bygninger opp til to etasjer blir den 
grunnleggende overbygningen utført 
med trykkplater, betongsokler og 
tilfarere. For bygninger på tre etasjer 
velges den grunnoppføringsmetoden 
ut fra forutsetningene på stedet. Ved 
fundamentering og montering følges 
Adapteos standardforskrifter. 

Reisverk

Reisverket består primært av en ramme- 
konstruksjon i stål med søyler skjult i 
fasadevegger og bjelker i bjelkelag. 
Sekundært rammesystem i gulv er laget 
av tre med gulvplater. Stabilitet oppnås 
gjennom momentstive knutepunkter i 
rammekonstruksjonen. Dimensjoneren-
de gulvlast er 175 kg/m2, spredt last. 

Bygningsdeler

Gulvbjelkelag

2,0 grå linoleum (1,5 PVC i våtrom)
22 gulvsponplate m/not-fjær
45 x 170 gulvbjelker C 600 
170 mineralull
6,5 kryssfiner

Takbjelkelag

Takpapp Mataki Unotech alt Icopal 
Mono 501 PR
12 kryssfinér
218 - 160 x 45 kiler C 600 
Ventilert luftspalte
120 mineralull med vindbeskyttelse
220 x 45 takbjelker C 600 
220 mineralull
13 hvitmalt gipsplate

Yttervegg, modulkortside

25 profillist
12 fasadeplater preget MDF
28 ventilert luftspalte
120 x 45 stendere
Vindbeskyttelse 
120 mineralull
45 x 45 stendere
45 mineralull 
Diffusjonssperre
13 gipsplate
Hvitmalt fiberglassvev

Yttervegg, modullangside

25 profillist
12 fasadeplater preget MDF
28 ventilert luftspalte
70 x 45 stendere
70 mineralull
3 oljeherdet trefiberplate
3 oljeherdet trefiberplate
70 x 45 stendere
70 mineralull
13 gipsplater hvitmalt glassfibervev

Modulskillevegger

Hvitmalt fiberglassvev
13 gipsplate
70 x 45 stendere
70 mineralull
3 oljeherdet trefiberplate
14 uventilert luftspalte
3 oljeherdet trefiberplate
70 x 45 stendere
70 mineralull
13 gipsplate 
Hvitmalt fiberglassvev

Korridorvegger 

Hvitmalt fiberglassvev
13 gipsplate
70 platestendere
70 mineralull
13 gipsplate
Hvitmalt fiberglassvev
9 x 21 m innvendig dør med overlys
9 x 23 m glassparti

Innvendige dører og skillevegger 

Dører mellom rom og korridor utføres 
9 x 21 m med karm i klarlakkert massiv 
rød bøk og massivt hvitt dørblad med 
støpt ASSA 8765 eller lignende (låssy-
linder medfølger ikke). Glasspartier 
mellom rom og korridor utføres i 
9 x 23 m med ramme i klarlakkert 
massiv rød bøk og 6 mm floatglass.

Listverk 

Sokkellister og fôring utføres med klar-
lakkert massiv rød bøk. Andre lister er 
laget i hvit furu eller foliert sponplate.

Vindu 

Hvitmalte trevinduer i formatet 
13 x 16 m med 2 sideopphengte 
ikke-åpnbare buer og en kontinuerlig 
sprosse mellom 3 fag. Vindustype 
1 +2 glassisolerrute med U = 1,7.

Ytterdører 

Utadgående hvite aluminiumsdører i 
størrelse 11 x 23 m med 3 fags vinduer. 
Som rømningsdør i gavlen brukes i noen 
tilfeller utadgående tredører 10 x 21 m 
med runde vinduer og sidelys 3 m.

Grunnsokkel 

Ventilert innersåle av grå sementfiber-
plate eller trykkimpregnert 
glassplate 17 x 120. 

Etasjebånd 

Mellomrommet i fasaden mellom 
etasjene er dekket med platekledning 
i samme farge som fasadepanelet. 

Taksarg 

Overgangen mellom fasade og tak er 
innkledd, se avsnittet ovenfor. Oversi-
den er kledd med svart plate. Fronten 
på treet er grått.



Enhetstyper

K1 K2 K3 K4 K4-EH K5 K6

TI1-F TI2 I1 I3I2U T2/T3 L2/L3

FRA OG MED 2007 NY TOALETTDEL 
AV DEN TEKNISKE ENHETEN
(I1, I2 OG I3)

I1-2007

TI1-E

K4-EH2

VENTILATOR
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