
   

Indus F27-modul är framtagen för att  
förbättra lärarnas och barnens vardag 
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INDUS MODULSYSTEM F27 UPPFYLLER:  
 
Senaste BBR:  
Tillgänglighet  
Brand  
Ventilation  
Klimat  
Ljud, ljudkrav enligt SS 25268:2007  
Energianvändning  
 
Uppvärmning:  
Modulerna är utrustade med en vattenburen radiatorkrets. I första hand 
är den avsedd att anslutas till elpanna, med dockningsmöjligheter till luft-
värmepump, eller fjärrvärmecentral. Andra uppvärmningskällor kan    
också användas.  
 
Ventilation:  
Mekanisk till– och frånluftsventilation med återvinning. Decentraliserade 
med ett antal rumsaggregat av typen Air-Master X–Vent med central 
styrning. Luftflödet styrs steglöst med hjälp av koldioxid– och temperatur-
givare. Systemet ger en värmeåtergivningsgrad på cirka 85 procent.  
 
 

Vi på Indus har byggt och förvaltat moduler i över 40 år. Tiotusen-
tals moduler har passerat våra verkstadshallar genom åren. Vi 
har också hunnit med att etablera över 800st skolor och förskolor. 
All den erfarenhet och kunskap vi har samlat på oss  har nu myn-
nat ut i vår senaste modulserie: F27 
 
F27-modulen är framtagen för att klara alla dagens ställda krav. 
Det gäller så väl ventilation, tillgänglighet, ytor, ljud, brand och 
energiförbrukning. 
 
Invändigt är modulerna ljusa och fräscha och vi använder oss 
bara av material som är allergivänligt och lätta att hålla rent. Det 
utan att göra avkall på moderna färgval och design. 
 
Kort och gott, F27-modulen är framtagen med fokus på brukarna 
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F27-modulen är       
framtagen att klara av 
de krav som ställs på 
energiförbrukning,      
lokalytor, ventilation,    
tillgänglighet med mera. 
De uppfyller också      
arbetsmiljöverkets      
rekommendationer. 
 

 

 

 

 

Stora, ljusa kapprum 
med anslutningar till 
rwc/skötrum, allrum, wc 
samt entré. 
 

 

Kapprummens ytor är    
anpassade för att det skall 
finnas gott om plats när 
alla barnen skall kläs på.  
 
Med vårat möbelpaket så 
kommer kapprummet att 
ha inredning för önskat   
antal barn, stövelvägg,       
påklädningsbänk med       
tillhörande stol för lärarna. 
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Kanalisation för media och 
nätverk är förberett från start. 
Ventilationen består av      
mekanisk till– och från-
luftsventilation med åter-
vinning. Luftflödet styrs steg-
löst med hjälp av koldioxid– 
och temperaturgivare.        
Systemet ger en värme-
återgivningsgrad på cirka 85 
procent. Ventilationen styrs 
från apparatrummet.  

Invändig takhöjd är 2,7m. 
Uppvärmning sker       
genom vattenburna      
radiatorer. Värmekällan 
kan var luft/vattenpump, 
fjärrvärme, bergvärme 
eller liknande. 
 
Golvet har inbyggd     
komfortvärme då barnen 
och lärarna spenderar 
mycket tid sittandes       
golven. 

 

I anslutning till hemvisten 
finns lekrum samt vilrum 
där en glasad innerdörr 
ger lärarna möjligheten 
att hela tiden ha uppsikt 
över barnen i de fall   
dörren är stängd. 
 
Samtliga golv är skarv-
fria. Med andra ord inga 
skenor som samlar 
smuts. 
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I det kombinerade sköt-
rummet och RWC finns 
två handfat. Ett för de  
vuxna och ett för de små. 
 
Önskas dusch så är    
rummet förberett för detta. 
 
Självklart uppfyller RWC 
de mått som är              
föreskrivna. 

 

 
Skötrummet är utrustat 
med ett höj- & sänkbart 
skötbord med vatten-
anslutning (ej med på 
bild).  
 

 

 
I entrén finns en vask 
för att skölja av smuts 
mm. Våtrumsmatta för 
att enkelt kunna          
tillgodose en bra hygien 
samt en golvbrunn. 
Dessutom finns det 2st 
torkskåp med gott om 
utrymme för att torka 
våra kläder. 



6  

 

 
Även i dessa utrymmena 
är det komfortvärme i   
golven.  
 
Fönstren har invändiga   
persienner för att stänga 
ute ljuset under          
sovstunden. 

 

 
Det rum som ansluter till 
hemvisten kan antingen 
fungera som ett            
kombinerat vil-& lekrum 
eller delas av så det blir 
två separata rum. 

 

 

 

 
I vilrum och lekrum finns 
som standard väl        
tilltagna förvarings-
möjligheter. Så väl        
madrasskåp samt skåp 
för övrig förvaring. 
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