
Trygt, fleksibelt og solid. Med C40 får du  
funksjonelle og trivelige arealer for skoler, 
barnehager eller kontorer, som kan bygges  
i én, to eller tre etasjer.

Produktfakta C40

C40



Generell beskrivelse

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. 

Ressursstyring:

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 
av bygningens levetid. Valg av 

C40 er designet med fokus på komfort og funksjon,  

og det er store muligheter for å påvirke planløsning  

og innredning etter ønsker og funksjonelle behov.  

C40 leveres med elektrisk oppvarming.

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.

Tekniske egenskaper

Brannbeskyttelse

Bygningene regnes som én-/toetasjes 
bygg sett på i brannteknisk klasse BR 2. 
Enhetene er bygget med prefabrikert 
reisverk i tre, med tak og takkonstruks-
jon i klasse REI 30 og med yttervegger 
av klasse REI 30. Overflater 
i korridorer og rømningsveier har 
brannhemmende kledning i klasse 1.
Bygningen evakueres via rømnings- 
veiene på grunnivå og gjennom vinduer 
som kan åpnes. Hvis bygningen 
har to etasjer, skjer evakueringen 
via utvendige ståltrapper.

VA-systembeskrivelse

Kaldtvannstilførsel kobles til vannmå-
lerkonsoll med stengeventiler i teknisk 
rom. Derfra føres vann til de ulike 
våtrommene i C-enhet via 
utenpåliggende kobberrør.
C-enhet er forberedt for tilkobling av 
alternativer som kjøkken eller dusj.
Servant og WC fra Ifö.
Blandebatteri fra FMM.
Ved elektrisk oppvarming kommer 
varmtvann via VVB Thermia 55 liter 
plassert i bøttekott eller teknisk rom.
Spillvannledninger legges i gulvbjelke-
laget og føres til felles tilkoblingspunkt 
under teknisk rom.

Oppvarming

Oppvarming gjøres med to alternativer, 
direktevirkende lavtempererte elektris-
ke radiatorer eller et mer miljøvennlig 

vannbåret radiatorsystem. Begge sys-
temene er produktstandard. Standard 
varmekilde for vannbasert system er 
elektrisk kjel med kombinert luft/vann-
varmepumpe, men også jordvarme, 
og fjernvarme (sekundær eller primær) 
er mulige alternativer og projisert og 
dimensjonert i henhold til behovene til 
hvert prosjekt. 

Ventilasjon - systembeskrivelse

Mekanisk til- og fraluftventilasjon med 
roterende varmeveksler for gjenvinning 
av varme. Ventilasjonsenhet - 
lokalisert i C-modulens tekniske rom. 
Som ekstrautstyr kan aggregater 
henges på utvendig fasade.
Fraluft føres bort via overluftsventil 
i korridorens himling, som har under- 
trykk. Luften trekkes ut sentralt i C-mo-
dulen så vel som via WC og bøttekott 
gjennom ventilasjonsaggregatets 
varmeveksler. Luftmengdene dimens-
joneres etter prosjektets størrelse og 
behov.

Kjøling

Kjøleanlegg for temperatursenket tilluft 
installeres som ekstrautstyr og etter 
prosjektets størrelse og behov.

Elektriske installasjoner

Sterkstrømskinne med automatisk 
sikrede uttak for belysning og 
oppvarming, type KB-system, 
(Dynamic Workplace Power).
Jordet stikkontakt 4 stk/modulgavl.

Belysning

Allmennbelysning er dimensjonert for 
en gjennomsnittsverdi på 350–500 lux.
Rommet leveres med lysrørarmatur 
med opp- og nedlys og trekksnorbryter
HF-driver 3 x 28W/T5 energirør 
takmontert 220 cm over gulvet.
Korridor leveres med innfelt armatur 
1 x 28W / T5.
HWC utstyrt med bevegelsesvakt 
og energilamper.
Bøttekott og teknisk rom er utstyrt
med energilamper.



Bærende system

C40 er statisk dimensjonert i opptil tre 
etasjer. Takbjelkelag av limtrebjelker 
i modulenhetens lengderetning. Helt 
frittbærende mellom ytterveggene, 
gjelder ikke +enheten. Mellom limtre-
bjelkene er det sekundærbjelker i tre. 
Limtrebjelker hviler på limtresøyler i de 
ytre hjørnene av enhten. Last/belast-
ning på søyler og yttervegger føres ned 
i bakken eller underliggende etasje.

Gulvbjelkelaget er kantforsterket med 
stålramme med UNP-profiler i under-
kant rundt det hele. Gulvbjelkelag av 
trebjelker og limtrebjelker. Enhetene er 
utstyrt med toppløft. For montering og 
bruk i snøsone 3. Lastgruppe 2 tillater 
2,5 kN / m. Ved plassering av større 
punktlaster skal disse fordeles over to 
eller flere gulvbjelker med c/c-avstand 
600 mm.

Generelt, grunnoppføring

Grunnkonstruksjonen utføres på 
systemer av trykkplater og ramme- 
elementer i tre. Dette kan etter ønske 
erstattes med betongplater og 
lecablokker.

Byggkonstruksjon

Gulvbjelkelag

U=0,17 W/m², K
Brannklasse REI 30

Takbjelkelag

U=0,18 W/m², K
Brannklasse REI 30

Veggkonstruksjon (modulgavl 3/4m)

U=0,22 W/m², K
Brannklasse REI 30

Ytterveggsett 

(monteres på vegg 9/11 m)

U=0,22 W/m², K.

Andre overflatelag innvendig

Gulvbelegg blå linoleum 2,0 mm. 

WC, bøttekott og apparatrom har 

plastmatte i beige eller svart 1,5 mm 

med oppkant.

Sprutbeskyttelse bak vask i RWC og 

WC med hvite fliser.

Hvitlakkert listverk mellom tak-vegg, 

vegg-gulv og fôring rundt dører og 

glasspartier.

Areal

Lengde

Bredde  

Høyde utvendig  

Høyde innvendig  

Vekt

27–44 m2

9 002–11 002 mm 

2 980–3 980 mm 

3 465 mm 

2 700 mm 

4,5 –9 tonn

Vinduer

3-glass isolerrute med herdet 
utvendig glass.
Karm og vindusramme av tre, utvendig 
karm og ramme med vedlikeholdsfrie, 
lakkerte aluminumsprofiler i blått. 
Hver gavl har et fast og et 
glidehengslet/åpningsbart vindu.

Ytterdører

Aluminiumsdør 11 x 21 dm, blå.
Alternative inngangsdører
Tredør Corall, hvit.
Slett ståldør, grå
Brannklasse A60.

Overflatelag utvendig

Fasader lys grå NCS 1500
Takkantlist og pilastre/modulskjøt mel-
lomgrå NCS 3502-B.
Platebeslag med varmgalvanisert plast-
belagt i blått og grått.
Modulskjøtplate på taket er svart.



Enhetstyper
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