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Da Københavns Kommune skulle renovere en skole, valgte 

de den hurtigste, mest fl eksible og prisbillige løsning: At leje 

11 klasseværelser lige til at fl ytte ind i. De blev opstillet lige 

ved siden af skolens permanente bygninger, så både børn og 

voksne kunne bevare hverdagen og blive i nærmiljøet.

Lej eller køb pavillonskolen helt eller delvist
Skolen kan nu lejes eller købes helt eller delvist, for børne-

ne er fl yttet tilbage i deres permanente lokaler. Pavillonerne 

kan helt eller delvist stables i to etager.     

Lyse venlige lokaler med alle faciliteteter
Pavillonerne er indrettet lyst og venligt med alle moderne 

faciliteter, så de skaber de bedste fysiske og pædagogiske 

rammer for børn og voksne.

Vi tegner, beregner og bygger jeres idé 
Uanset om I vælger at overtage hele eller dele af pavil-

lonskolen, kan vi sammensætte og ombygge den, så den 

passer til lige præcis jeres behov. 

Vores tegnestue tegner og visualiserer byggeriet i tæt 

dialog med jer, og vores egne erfarne håndværkere står 

for byggeriet. Vores lastbilfl åde, der kører over hele landet, 

sørger for en sikker, rettidig transport og korrekt opstilling. 

Kun miljøgodkendte materialer
Pavillonerne er udelukkende bygget af miljøgodkendte 

materialer under kontrollerede forhold, og indeklimaet er 

testet og godkendt af eksterne miljøkonsulenter. Det gør 

pavillonerne til en særdeles velegnet løsning som skole.

Fakta om skolen
- 28 pavilloner a 4 x 10 meter

- 1.100 m²

- 11 klasseværelser

- 7 grupperum

- 16 toiletter

- 1 teknikrum

 

Få mere at vide
www.cp.dk/pavilloner eller kontakt en af vores pavillon- 

konsulenter:

OLE GERHØJ 

Tlf.: 30 18 90 82 

Mail: og@cp.dk

Mangler eleverne plads?

LARS SØGAARD 

Tlf.: 30 18 90 81 

Mail: ls@cp.dk
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