
MultiModuler
Multimoduler anvendes til alle former for byggeri, 
skoler, institutioner, kontor samt bygge- og cam-
pingpladser. Vores Multimoduler overholder alle 
gældende regler og normer for midlertidig opstil-
linger bl.a. BR10 7.3.1 stk. 2.

Garanti - Pris
Vi giver altid en fast pris på vores opgaver, ligesom 
vi løbende har godkendt kvalitetskontrol samt auto-
risation for el, vvs og kloak.

Historien
Firmaet har eksisteret i 14 år og har erfaring fra de 

sidste 25 år fra produktion af industriel præfabrika-
tion til både private og offentlige byggerier.

ManGe MuliGHeder
Med egen ingeniør/konstruktør tegner vi selv og 
sammensætter den mest hensigtsmæssige og øko-
nomiske løsning, da Multimodulet blandt andet kan:
• Stables i op til 3 etager
• Fremtidssikres til BR2015
• Natsænkes på temperatur
• Have PIR på lysarmatur
• Have luft til vand opvarmning
• Have solceller som ”plug & on”
• Have ventilation med genvinding

Fleksibel indretning efter behov og ønsker
– - Fremtidssikret på miljø og energikrav

Stabelbare 

Multimoduler
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Med fleksible vægge er sammen-bygningsmulig-hederne uendelige.



opportunities without limits!

sjælland:
Silovej 40
DK-2690 Karlslunde
t: +45 86 81 26 30

Jylland:
Sønderkrogen 7
grauballe
DK-8600 Silkeborg
t: +45 86 81 26 30

www.abcpavilloner.dk
ABC Pavilloner A/S - ABC Jord & Kloak A/S - ABC Inventar A/S - UAB Baltic modules, er alle en del af Dansk ABC Holding ApS. 
Alle selskaber er 100 % dansk ejet og med fundamentet godt plantet i den jyske muld omkring Silkeborg.

KoMPetencer
Vi er aut. kloak-, vvs- og 
el installatør med godkendt 
kvalitetssikring og klarer alle 
opgaver i totalentreprise. 
Nye tiltag er vores søster-
selskab ABc Inventar A/S, 
der producerer og leverer 
inventar til alle formål.

it
Multimodulerne har i alle 
hjørner monteret 2 stk. dob-
belt PDS stik for eDB og 
teLe samt krydsfelt for de 
4 installationshjørner under 
gruppetavle i hvert modul.

Materialer
gulvene er som standard 
belagt med 2,5 mm. DLW 
linoleum som har stor 
slidstyrke og er meget 
rengøringsvenlige. Med 80-
85 % svanemærkede materi-
aler er vi meget miljøbevidste 
og har f.eks. sat miljøvenlige 
Heraklit loftplader. 

Med Multi - modulerne giver vi Jer muligheden for at bestemme løsnings-modellen. I skal ikke tilpasse Jer en allerede brugt.


