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Från skog
till färdig lokal.
Ditt behov
vår lösning!
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Välkommen till vår nya kontorsbyggnad, framtagen för er som ställer
högre krav på yta, design, komfort och flexibilitet.

Vi vill här visa ett exempel som är dimensionerat för 30 personer i ett
våningsplan. Kontorsytorna är uppdelade i både enskilda kontorsrum
samt ett öppet landskap.
Vår Business Glass är en lyxig och komplett kontorsbyggnad i en
praktiskt förpackning, för trivsel, komfort och produktivitet.

I Business Glass finns tre toaletter varav en är rullstolsanpassad.
Städskrubben är väl tilltagen och genomgående för byggnaden är de
generösa ytorna och de stora ljusinsläppen.
Vindfång med lodräta fönster sitter på var sida om entredörren, vilket
skapar en inbjudande och ljus passage. Strax innanför vindfånget finns
en mindre, men trevlig yta att ställa en liten möbel för besökare eller
kanske en plats att hänga av sig.
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Här kommer vi in i konferensrummet beläget intill köksdelen.
Trä och glasparti ger en varm känsla och fint ljusinsläpp.
På väggen sitter ett exempel på ljudabsorbent, i detta fall grön mossa
som även fungerar som en snygg inredningsdetalj. Vi hjälper gärna till
att hitta den ljudabsorbent som känns bäst för er, kanske det kan passa
med någon form av branding?

Köket på en arbetsplats är en viktig del där alla ska trivas och få plats.
Här har vi valt dubbla diskmaskiner och 6 uttag för micro. Precis bakom
hörnet finns en loungedel, där ytterligare 6 uttag finns för kyl, frys eller
kanske fler microvågsugnar. Kranen är blyfri och materialvalen noga
genomtänkta.
Svanenmärkt kaffemaskin med serviceavtal kanske? Det mesta går att
ordna och våra säljare bollar gärna ideer och presenterar förslag.
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I denna matsal har vi valt en öppen kökslösning, där du har alla möjligheter
att möblera efter smak och tycke.
Kanske en kombination av sittande matgruppsplatser och ståbord kan
tillmötesgå allas behov. Bakom köket finns en loungedel där man kan
slappna av en stund med en kopp kaffe efter maten. Det kan även fungera
som en enklare mötesplats där man förslagsvis kan bolla ideer i grupp eller
ta emot besök. Möbler går bra att både hyra eller köpa genom oss.
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TILLVAL
Vill ni sätta extra guldkant och göra er kontorslokal lyxigare, mer
praktisk eller sätta just er prägel på detaljer, så har vi en uppsjö av
tillval vi kan erbjuda! Här ger vi exempel på några av dem:
Gardiner
Kontrastmarkeringar i glas, möjlighet till branding
Färgval, möjlighet att styra färgsättningen interiört
Solavskärmning
Solpaneler
Olika typer av golv
Växter med eller utan serviceavtal
Möbler att hyra eller köpa
Kaffemaskin, kan komplettera med serviceavtal
Interaktiva skärmar i t.ex konferensrum
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Sätt Er
personliga prägel
på kontoret.
Vi hjälper till att
hitta rätt!
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Öppet kontorslandskap, stängda rum eller både och. Här finns all möjlighet
att bestämma själv hur ni vill använda ytorna på bästa sätt.
Modulbyggnaden är indelad med systemväggar som lätt kan placeras där
man önskar.
Kontorsbyggnaden uppfyller alla nybyggnadskrav och är
tillgänglighetsanpassad. Det är fullgod, dimbar belysning med fasta
takarmaturer, som även går att få nerpendlad.

Det är central ventilation med komfortkyla. Vi tänker hållbart och har
därför valt vattenburen värme med luft/vatten värmepump, men här har du
alla möjligheter att själv välja värmekälla.
El- och datauttag finns under alla öppningsbara fönster och i golvboxar under
skrivborden. Belysningen är närvarostyrd vilket vi tycker är bra ur ett
hållbarhetsperspektiv.

Så kommer vi till den exteriöra delen av lndus Business Glass.
När vi har tagit fram den när nya produkten, har vi tagit stor
hänsyn till det yttre och tänkt till hur man som företag kan tänkas
vilja att byggnaden skall se ut.
Därför erbjuder vi olika typer av grundläggning och fasaden kan
anpassas efter omgivning och önskemål.
Detta kontor går bra att docka mot befintlig byggnad eller ställas
fristående. Den går att ställa i vinkel och den går att få i 2 plan
med hiss och trapphus.
Trapp, ramp och skärmtak hör självklart till byggandens
standardutförande även om de inte finns med på vår
exempelbild.
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hjälper gärna till med hela bygglovsprocessen då
vi har lång och bred erfarenhet av detta.
Markarbeten och utvändiga miljöer är ytterligare
ganska tunga bitar som vi kan underlätta genom
att lösa, och vi gör det gärna!

Miljö och hållbarhet är idag självklart
för många och det är det även för oss.
Men vi har tagit det längre än att
klappa oss på axeln över att vi är
duktiga på sopsortera.
Vi känner oss stolta att ha vattenburen
värme som standard, den kan kopplas
till fjärrvärme, lufUvatten värmepump
eller bergvärme.
Vi kan även erbjuda solpaneler som
gör lokalerna klimatsmarta då du kan
spara eller till och med tjäna pengar.
Vi jobbar vidare med vårt
hållbarhetsarbete och försöker
ständigt hitta nya lösningar.
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