
C90 gir rom for valgfrihet. Det er egnet for en 
rekke forskjellige bruksområder, har permanent 
standard og kan bygges i én, to eller tre etasjer.

Produktfakta C90

C90



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 varmeutvinning 
med roterende varmeveksler i venti-
lasjonssystemet samt lavtforbrukende 
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 
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 

C90 har høy internasjonal standard. Det er preget av  

moderne design, der funksjon, arbeidsmiljø og  

energiforbruk har vært stikkord i utviklingsarbeidet. 

Et annet mål har vært allsidighet. C90 passer for skole, 

barnehage, kontor og som bosted, og dekker kravene 

i TEK17 og universell utforming.

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.

Fargevalg

Innv. tak: hvit NCS 0502Y
Innv. vegger: glassfiberstrie G100 hvit 
NCS 0500-N
Fasade: fibersementplate grå 
NCS 6502-B
Fasade: entrédel enhet C, ev. deler 
av utvendig trapp: fibersementplate 
hvit NCS 1005-Y10R.
Grunnsokkelbord: lekter av tre 
grå NCS 5007

Gulvbelegg

Rom: 2,0 mm linoleum, grå. 
Klasse Cfl-s1 
WC: 2,0 mm homogen gulvbelegg, grå 
HWC: 2,0 mm homogen sklisikkert 
gulvbelegg, grå

Tekniske egenskaper

Lydabsorbering

Alle himlinger er utstyrt med akustikk-
plater for å minimere etterklangstiden 
og tilfredsstille et godt arbeidsmiljø.

Oppvarming

Bygningen varmes opp med direkte- 
virkende elektrisitet. 
Sentral trådløs romkontroll er tilgjeng-
elig som tilbehør for elektrisk varme 
(ingen nattsenkning) 
Som et alternativt varmesystem 
finnes det et vannbåret system med 
varmekilde i form av varmepumpe 
eller fjernvarme.

Belysning

Lysarmaturer er montert tett mot tak. 
All belysning er bevegelsesstyrt. 
Mulighet for å slå av via trekksnorbryter.

Ventilasjon

Bygningen er ventilert med en sentral 
ventilasjonsenhet plassert i teknikk- og 
WC-modulen. 
Enheten har energieffektive viftemoto-
rer for til- og fraluft, effektive luftfiltre, 
roterende varmeveksler for varme-
gjenvinning, elektrisk eller vannbåret 
ettervarmebatteri. 
Integrert kjøling er standard i noen 
teknikkmodulutførelser.

Strøm

Strømsentral/servicesenter maks. 180A 
for tilkobling til teknisk modulenhet 
opptil tre etasjer og heis plassert 
på baksiden av teknisk modul. Hver 
teknisk modul har en integrert sentral 
enhet, maks. Modulenheten inneholder 
energimåler for oppvarming og 
ventilasjon, jordfeilbryter og 
automatsikringer.
Kjøkken-/stelleromsløsning (S-enhet) 
har integrert sentral, 16A. Via skjult 
installasjonskanal i tak, distribueres 
strøm til tilstøtende enheter samt 
kjøkken-/stelleromsløsning. Hurtig-
koblinger av type Wago. Strømuttak 
mot yttervegger. Som tilbehør kan det 
leveres grenstav.

Toaletter

Den tekniske enheten kan fås med 2-4 
toaletter, avhengig av virksomhetens 



art og behov. HWC oppfyller kravene 
for tilgjengelighet for en person i 
en elektrisk rullestol med begrenset 
utendørs bruk i samsvar med både TEK 
17 og ”Universell utformning”.

Om inneklima 

Et godt inneklima er svært viktig, og 
et forbedret innemiljø kan øke produk-
tiviteten for voksne på kontorer med 
5-15 prosent, for skoleelever med over 
15 prosent.
C90 har synlig ventilasjonskanaler 
plassert under himling for best mulig 
luftstrømsfordeling.

Ventilasjonsaggregatet har svært høy 
varmegjenvinning og energieffektive 
vifter med lavt lydnivå. Det er også 
mulig å supplere med integrert kjøling 
for maksimal komfort.

Bærende system

Modulsystem C90 er statisk beregnet 
og branndimensjonert for bygninger på 
opptil tre etasjer.

Grunnoppføring

Luftet trepallsokkel eller betong- 
hulstein på betongplate for 3-etasjes 
utførelse, lufting gjennom grunnsokkel-
bord av tre, lekter

Byggkonstruksjon

Takkonstruksjon 

Dimensjonert for snøsone III
Brannklasse REI 60
U-verdi: 0,105 W/m2 K

Veggkonstruksjon: 

Brannklasse REI 60
U-verdi: 0,146 W/m2 K

Fasade

Fasadeplater av fibersement

Gulvbjelkelag

Brannklasse REI 30
U-verdi: 0,180 W/m2 K
Tillatt belastning 2,5 kN/m2

Vinduer

Faste og åpningsbare vinduer. Alle 
vinduer har solskjermende glass som 
reduserer varmeinnstrålingen og gir et 
jevnere og mer behagelig inneklima. 
U-verdi: 0,78 W/m2 K
Vinduene i hver gavl er utstyrt med  
ekstern solskjerming i form av 
«screens» (gjelder ikke enhet 
S og WC1)

Innervegg:

Brannklasse EI30
Overflate klasse 1

Innerdør

Massive dører EI30 35db med klem- 
beskyttelse og gummilist i bakkant

Ytterdør

Aluminiumsdør 15-21, dobbeltdør
U-verdi: 1,7 W/m2 K

Dørkarmer

Kontrastmarkerte karmer med 
avvikende farge, i henhold til 
universell utforming.

Trapp i trapperom

Trappeløp i stål med gelender i rustfritt 
stål. Det første og siste trinnet har 
avvikende farge, gelender er handi-
kaptilpasset - alt i henhold til universell 
utforming. 

Areal 28–44 m2

Lengde 9 600–11 300 mm 

Bredde 2 960–3 950 mm

Høyde, utvendig 3 470 mm 

Høyde, innvendig 2 700 mm

Vekt 6–11 tonn
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