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Trivelige lokaler å vokse i
Løs dine plassproblemer raskt og enkelt med barnehager fra Indus

E

Kvalitet som gir
trygghet
Årskullenes størrelse varierer og ofte er utleiemoduler den

Fullt ansvar fra prosjektering

ideelle løsningen når plassbehovet i barnehagesektoren

til innflytningsklart lokale

ender seg. Vi leverer nøkkelferdige moduler og de leies

Indus tilbyr maksimal bekymringsløshet ved å ta ansvar

under valgfri leieperiode. En stor fordel er at modulene

for hele prosjektet. Vi tegner og tilpasser modulene etter

gir full frihet og fleksibilitet ettersom behovet for areal

kundens ønsker. Vi monterer innervegger, ventilasjon, alt

endrer seg. Man slipper å investere i kostbare nybygg,

av innredning og forbereder for EL, V/A, tlf/data, etc.

samtidig som man unngår risikoen for å bli sittende med

Når alt er klart, kontrollerer vi modulene en ekstra gang

for store lokaler dersom arealbehovet minsker igjen.

før de overleveres.
Vi er kjent for å holde det vi

Barnehagelokaler man trives i

lover og har man bestilt Indus-

At en løsning er midlertidig behøver ikke å bety at den

moduler kan man alltid stole på

ikke holder høy kvalitet. Indus modulene har en kraftig

at de blir levert og er innflytnings-

konstruksjon og tilbyr komfort og et innemiljø som er fullt

klare til avtalt tid. Før modulene

på høyde med permanente lokaler. Vi har selv produsert

transporteres sjekker vi utførte

modulene ut ifra meget høye kvalitetskrav og de er tilpasset

grunnarbeider. Når modulene

for å kunne fungere optimalt i vårt nordiske klima. Denne

ankommer montasjeplass, er

tryggheten får du alltid når du leier moduler fra Indus.

våre egne montører til stede og
kvalitetssikrer montasjen.

Ekstra trygghet

Serviceavtale

Vår lange erfaring med modulbygg har ført til at våre

Vi kan kvalitetssikre driften i leieperioden ved at våre

kunder ønsker at vi utfører alt i forhold til prosjekterings-

serviceteknikere foretar regelmessige besøk. Dersom dere

og gjennomføringsfasen. Vi hjelper gjerne til med:

tegner en serviceavtale kommer våre serviceteknikere og

Grunnarbeider – vi prosjekterer og benytter våre

ser over modulene, kontrollerer det elektriske anlegget,

underentrepenører.

VVS og ventilasjon, rensker takrenner, nedløpsrør etc. For

Utemiljø – vi samarbeider med eksperter som

en lav kostnad gir dette en sikkerhet for at alt fungerer

prosjekterer og leverer alt som kreves.

som det skal og at modulene holder samme høye

Brannvern – vi samarbeider med eksperter som

standard under hele leieperiode.

prosjekterer og leverer alt som kreves.
Alarm, tele/data vi prosjekterer og benytter våre
underentreprenører.
Prosjektledelse – våre selgere/prosjektledere bistår
med å samordne alt man må ha kontroll på for å unngå
unødvendige kostnader.

Hvilken modul passer deres behov best?
Indus tilbyr flere modulsystemer som alle kan tilpasses

Produktutvikling

ulike behov. Modulene tilpasses i henhold til dine ønsker

Indus har tradisjon for å utvikle og produsere modulene

når det gjelder rombehov. Ved at våre modulvegger er

selv. Vi har lang erfaring med modulutleie og vi er lydhøre

flyttbare, er det mulig å endre planløsningen dersom det

overfor kundenes ønsker. Våre produktutviklere jobber hele

skulle bli behov for det. Alle modulene kan også plasse-

tiden for å forbedre våre moduler.

res på forskjellige måter – frittstående, flere i bredden, i
vinkel eller i to etasjer.
Alle våre moduler har et bra innemiljø med god ventilasjon og komfort. Våre moduler har lyse og trivelige
overflater som gjør renholdet enkelt.
Er det noe som haster, kan vi raskt tilby enklere
moduler som krever ekstra kort montasjetid.

Hos Indus produserer vi modulene selv
I motsetning til andre utleiere, så produserer og renoverer vi våre moduler selv, i våre egne verkstedhaller. På den måten er vi sikre på at modulene får en stabil konstruksjon og holder høy kvalitet.
Vi vil at hver modul fra Indus skal ha lang levetid og være trivelig for brukerne. Derfor er vi nøye på at de som bruker
modulene våre får et bra inne-og utemiljø med gjennomtenkt materialvalg og høy standard. Vi har vår egen utviklingsavdeling og bygger modulene fra bunnen av i vår egen produksjonshall i Stenungsund. I våre verkstedhaller i Stenungsund,
Stockholm og på Frogner i Sørum kommune, blir modulene renovert mellom utleieperiodene, før de tilpasses neste kundes
behov. Vi tilbyr også helhetsløsninger inkludert alt fra forberedelse av grunnarbeider til rengjøring i hele leieperioden.
Indus er et familie eid firma som har leid ut moduler siden 1974 – vi er et av de selskaper som har lengst erfaring på
området, og har leid ut flere moduler enn de fleste andre til en lang rekke fornøyde kunder. Indus har 70 ansatte og holder
til i Stenungsund, Stockholm og på Frogner i Sørum kommune. Indusgruppen AB er kvalitets- og miljøgodkjent i henhold til
ISO9001 og ISO14001.
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Trygghet, engasjement, fornøyde kunder og kvalitet er stikkord for oss på
Indus. Ved å satse på kvalitet fra starten av, og ved å være engasjerte fra
bestilling til levering og gjennom hele leieperioden, sørger vi for at våre
kunder blir fornøyde og føler trygghet hele veien.
Vi synes at det viktigste med lokalene er at man trives i dem – både som
bruker og bestiller. Det gjør man når det er trygt og bekymringsfritt.

Indusgruppen AB
Box 228, 444 23 Stenungsund
BESØKSADRESSE: Ängsvägen 9
TELEFON: +46 303 39 04 00
FAKS: +46 303 841 90
EPOST: info@indus.se

Indus Norge A/S
Postboks 34, 2016 Frogner
BESØKSADRESSE: Tretjerndalsveien 54
TELEFON: +47 63 86 61 00
FAKS: +47 63 86 61 01
EPOST: info@indus.no
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