Förbättra din vardag med hjälp av
Indus kompletta tillval

Bygglov

Indus kan åta sig att sköta
bygglovsansökan. Bygglovsritningar så som plan- & fasad
ritning samt övrig erforderlig
dokumentation ingår.

Markarbeten

Indus kan åta sig all markplanering—Schakt, fyllning,
ledningar serviser mm

Utemiljö

Anläggning av parkering,
grönytor, asfaltering mm.

VA-arbeten

Indus kan ombesörja all
inkopp ling av vatten och avlopp

El-arbeten

Framdragning av el till modul.
Erforderliga elskåp monteras.
Detta säkerställer att rätt effekt
uppnås för att klara av lokalens
elbehov.

Dokumentationer

Indus kan åta sig att tillhanda
hålla alla myndighetsdokument
som kan krävas—OVK, brand,
ljud, miljö etc.

BAS-U & BAS-P

Indus kan åta sig att leda
byggarbetsmiljösamordningen
både i planerings och
projekteringsfasen (BAS-P)
samt i utförandefasen (BAS-U).

Inhägnad av byggplats

I områden där det rör sig
mycket folk bör byggstaket
uppföras.
Indus har staket redo för
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Brandlarm

Vi erbjuder flera olika typer
av brandlarm. Antingen de som
ger ifrån sig en signal för
utrymningen. Eller om så
önskas ett larm som är direktkopplat till SOS.

Inbrottslarm

Komplett skydd mot inbrott
där magnetiska brytare samt
rörelsedetektorer larmar. Kan
kopplas till bevakningsföretag.
Kontroll av larm sker regelbundet av larmtekniker.

Lås- & passersystem

Elektroniska system som
säkerställer att inga obehöriga
har tillgång till lokalerna.
Kopplas till larmsystemet.

Övervakning

En servicetjänst där ett

bevakningsföretag nattetid
kontrollerar lokalen samt intillliggande områden så att ingen
obehörig vistas där.
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Komfortkyla

För en bättre arbetsmiljö.
Kylaggregat kompletterar
befintlig standardventilation.
Kylan kan fås antingen
individuellt per rum eller för
hela lokalen.

Akustikprodukter

För rum där sekretess är
önskvärd så som konferens,
vilrum etc.
Extra ljudisolering genom
extra väggar, ljudabsorberande
textilier etc

Solavskärmning

Invändiga persienner är
standard. Utöver det så kan

lokalen även utrustas med
markiser eller tonad film.

Golvvärme

För extra komfort läggs en
värmande film under
linoleummattan. Värmen i
golvet styrs enkelt via en
termostat.
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Sadeltak

Ett sadeltak gör byggnaden mer
estetiskt och enklare att smälta
in området.
Kan fås i flera färger.

Hiss

Vid ett tvåvåningsmontage
så är invändigtrappa så klart
en självklarhet. Men för att
enklare nå andra våningen
rekommenderas en hiss som
enkelt dockas till modulerna.

Entrétak

En snygg entré ger ett bra
första intryck. Med ett stilfullt
tak ovanför dörren skyddar
det inte bara mot regn och snö

utan ger även en välkomnade
entré. Kan fås belyst.

Områdesskydd

Ett stilrent sätt att rama in
intilliggande område.
Ett klassiskt staket som
smälter in i miljön.

Platsbyggda

Entrétrappor byggda i trä som

kundanpassningar

ger ett varmt intryck. Indus kan
platsbygga all form av önskade
kundanpassningar Loftgångar, trappor, däck,
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ramper mm.

Kontor

Kompletta arbetsrum med
skrivbord (kan fås höj- &
sänkbart), kontorsstol, bokhylla,
lådhurts och besöksstol.

Konferens

Konferensbord med tillhörande
stolar.
VA-anläggning med hdprojektor och tillhörande duk
alternativt lcd-tv.

Lobby

Klädförvaring. Väntstolar med
bord.

Personalrum

Pentry med kylskåp, mikro och
vask.
Stolar och bord.

Övriga utrymmen

Standarutrustning som
(wc, rwc, städ)
ingår i modulerna.
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Väggar och dörrar

Både väggar och dörrar kan fås
i olika kulörer och med glaspartier.

Arbetsmiljö

Luftfuktare för att slippa torr
luft som ofta uppstår där
datorer finns.
Joniserare som rensar luften
på damm, pollen, cigarettlukt,
matos mm.

Köksinredning

Kaffeautomat med abonnemang
som inkluderar påfyllning av
kaffe, mjölkpulver, choklad mm.
Snabbdiskande cafédiskmaskin
till de kök som kräver högre
kapacitet.

Textiler

Gardiner, mattor och draperier.
Förhöjer det estetiska samtidigt
som det har en ljudabsorberande effekt.

Golv

Önskas ett exklusivare golv
kan ett elegant klickgolv lägga
Det finns i flera utföranden.
Likaså kan heltäckningsmattor
erbjudas.
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Skärmtak
2-våningstrappor
Planteringar

Trädäck

Ramp med
gallerdurk
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Markiser
Sadeltak

2-vånings montage
Kundanpassade
takskärmar

Alternativa fasader
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