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Pavillonbyggeri: Hurtigt og prisbilligt  
 
Pavilloner kan være en ideel løsning for virksomheder og kommuner, der mid-
lertidigt mangler plads. Vælger I at leje, kan store anlægsinvesteringer med et 
pennestrøg forvandles til driftsomkostninger. 

Kombinér selv

CP’s pavillonkoncept består af vores egenproducerede kvalitetsenheder på 
40 m², hvor alt er gennemtænkt ned til mindste detalje. De er naturligvis bygget 
efter gældende bygningsreglementer. Enhederne kan sammensættes på utallige 
måder og indrettes helt efter jeres ønsker, behov og økonomiske rammer. 

Hvis I ønsker maksimal udnyttelse af byggegrunden, kan enhederne stables i 
højden (to etager). Pavillonerne kan både indrettes som enkeltmandsrum eller 
bygges sammen til store, åbne miljøer med møde-, køkken-, kantine-, toilet- og 
badefaciliteter.
 
Nemt at integrere med eksisterende byggeri

Et pavillonbyggeri kan funktionelt og æstetisk nemt integreres og sammenbygges 
med eksisterende bygninger. Hvis pavillonerne arkitektonisk skal spille sammen 
med et eksisterende byggeri, er specialdesignede enheder en attraktiv mulighed.

Vi tegner, bygger, transporterer, opstiller og tilslutter

CP kan varetage alle opgaver i jeres pavillonbyggeri, så det eneste, I skal, er at 
flytte ind, når det nøglefærdige byggeri står klar. Får I på et senere tidspunkt brug 
for at justere på kvadratmeter eller funktioner, løser vi naturligvis også denne 
opgave.

CP ER DRA-CERTIFICERET
Vores DRA-certificering betyder, at vi efterlever de krav, som DRA fordrer i 
relation til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. DRA-certificeringen er etableret af 
Materielsektionen i Dansk Byggeri og kræver, at materieludlejeren lever op til 
specifikke procedurer og standarder for kvalitetsstyring, miljøstyring og arbejds-
miljøstyring.

Kvalitetsstyring

Det fysiske materiel, der udlejes til kunderne, skal være sikkert at anvende og af 
høj kvalitet. DRA-certificeringen omfatter selvkørende entreprenørmaskiner, 
personlifte, skurvogne, pavilloner, stilladser, arbejdsplatforme, løftegrej og 
elektrisk håndværktøj. DRA-certificeret materiel er omfattet af lovpligtig kontrol 
og skal igennem et omfattende sikkerheds- og kvalitetseftersyn på et godkendt 
værksted en gang om året.

Miljøstyring

Det andet element i DRA-certificeringen handler om materieludlejerens miljø-
styring. Med intervaller, der ikke må overstige tre år, skal miljøpåvirkningerne 
kortlægges. Materieludlejeren vil typisk have fokus på bygningers og materiels 
energiforbrug, generelt resurseforbrug, håndtering af farligt affald og faciliteter 
til at undgå spild. Målsætningen med miljøstyringen er at sikre en høj grad af 
ansvar og etik i omgangen med resurserne og miljøet. Målet er at reducere 
materieludlejerens resurseforbrug og påvirkning af miljøet mest muligt.

Arbejdsmiljøstyring

Ledelsen i den DRA-certificerede udlejningsvirksomhed skal sikre, at der 
etableres en arbejdsmiljøorganisation efter Arbejdstilsynets regler. Desuden skal 
der udarbejdes en beredskabsplan, der som minimum forholder sig til ulykker, 
uheld, brand, gasudslip, eksplosioner og forurening. Arbejdsmiljøstyringen skal 
derudover indeholde procedurer for omgang med kemikalier, en garanti for, at de 
ansatte altid har relevante værnemidler til rådighed, og en rygepolitik.

VORES KATALOGER

 

KONTOR-, MANDSKABS-
OG LAGERFACILITETER

 

LIFTE

 

ENTREPRENØRMATERIEL

 

INDRETNING OG DRIFT
AF BYGGEPLADSER
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FORBEHOLD

Produktinformation: Alle produktfotos er vejle-
dende.  

Fejl o.l.: CP ApS tager forbehold for og kan ikke 
holdes juridisk ansvarlig for eventuelle trykfejl eller 
fejl eller manglende/forkert information i tegnin-
gerne af de enkelte produkter mv.

GENERELLE BETINGELSER OG FORSIKRING 
CP Aps’ generelle salgs-, leje- og leveringsbetin-
gelser, herunder forsikringsforhold, kan læses på 
www.cp.dk.



SIDE 5

Udelukkende miljøgodkendte 
materialer 

CP bruger udelukkende miljøgod-
kendte materialer i produktionen af 
pavillonerne, som bygges af vores 
egne tømrere i tørt miljø i vores egne 
produktionshaller. Det er med til at 
sikre høj byggekvalitet og garanterer 
rettidig leverance uden vejrligspåvir-
kende forsinkelser.

Fokus på indeklima og energi-
besparende foranstaltninger

Indeklimaet i CP’s pavilloner er testet 
og godkendt af eksterne miljøkonsu-
lenter. Varmepumper og adfærdsre-
gulerende foranstaltninger (automa-
tisk tænd-sluk, dørpumper mv.) kan 
bidrage til at reducere energiforbruget i 
pavillonbyggeriet betydeligt. 
CP rådgiver gerne om den rigtige løs-
ning til jeres projekt.

Vi kan sørge for tilmelding og 
godkendelser

CP tilbyder at varetage: 

- al kommunikation med myndig-
  hederne 
- udfærdigelse af de nødvendige 
  ansøgninger for tilmelding 
- andre/uforudsete tilmeldingsopgaver 

Vi besigtiger gerne opstilings-
adressen

Det kan være svært at vurdere, om en 
lastbil kan komme ind på en opstil-
lingsadresse, eller hvor stor en kran 
der kan anvendes til at opstille en en-
hed. Vi tilbyder derfor at besigtige en 
opstillingsadresse og dens adgangs-
veje inden levering, så opstillingen kan 
foregå hurtigt, smidigt og sikkert.

Hurtig levering med egen 
lastbilflåde

CP har egen lastbilflåde, herunder spe-
cialbyggede kranbiler til transport og 
opstilling af pavilloner. 

Dermed er vi ikke afhængige af eks-
terne vognmænd og skal ”holde i kø” 
for at få en transport, men kan levere 
inden for kort tid. Alle vores chauffører 
har solid erfaring med transport og 
opstilling.

EN PAVILLON-LØSNING FRA CP ER EN MILJØRIGTIG LØSNING

HURTIG LEVERING OG KORREKT OPSTILLING

DA
NS

KP
RODUCERET KVALITET

ENERGI & MILJØ I FOKUS
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Vi har egen tegnestue, egne produktionshaller og egne byggeledere, der arbejder 
tæt sammen både internt i CP og med jer som kunde igennem hele byggepro-
cessen – fra det første idéudkast til det nøglefærdige byggeri.
De korte kommunikations- og beslutningsveje sikrer jer overblik og fleksibilitet 
gennem hele byggeprocessen med plads til at finjustere undervejs og få selv de 
mindste detaljer på plads. 

For at skabe størst mulig tryghed i valget af løsning visualiserer vi ikke bare pavil-
lonbyggeriet og dets indretning, men også dets placering i de omgivelser og det 
landskab, det skal være en del af.

FRA IDÉ TIL NØGLEFÆRDIGT BYGGERI

VISUALISERING SKABER TRYGHED
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TEGNEBRÆTTET
På www.cp.dk kan I tegne lige 
præcis det, I har brug for, eller 
bare prøve de mange forskellige 
muligheder for sammensætning og 
indretning af vores pavilloner. 

Læs mere om Tegnebrættet 
på side 13.

SYSTEM CP PAVILLONER
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KONTORER
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Små og store rum

Vi kan indrette både små og store 
møde-, kontor- og fællesrum. Ønsker 
I optimal funktionel fleksibilitet, kan vi 
opsætte foldevægge, så I på et hvilket 
som helst tidspunkt kan tilpasse rum-
mene til lige netop den størrelse, I har 
brug for.

Kantinefaciliteter

Vores pavilloner kan indrettes til kanti-
ner, storkantiner eller ”satellitkantiner” 
med eller uden industrikøkken.

Badefaciliteter

Vi kan også indrette badefaciliteter 
med eller uden toiletfaciliteter, så med-
arbejderne kan bade på arbejdsplad-
sen, eksempelvis hvis de løber eller 
cykler til og fra arbejde. 

Aktivitetsrum

I har også mulighed for at indrette 
aktivitetsrum som for eksempel 
motionsrum og ”legerum” for voksne 
med eksempelvis bordfodbold, bord-
tennis eller lignende.

Let at op- og nedjustere 
kvadratmeterne

Hvis jeres pladsbehov ændrer sig, er 
det nemt at justere kvadratmeterne op 
eller ned ved at opsætte/tilbygge eller 
nedtage en eller flere pavilloner.



KONTORER
Pavilloner er en ideel løsning, når 
virksomheder akut eller permanent 
mangler enkeltmandskontorer eller 
fælleskontorer, eller hvis tiden ikke er 
til de store anlægsudgifter, som 
traditionelt byggeri fordrer. 

Pavillonerne kan indrettes med møde-, 
køkken-, kantine-, toilet- og bade-
faciliteter. 

19540

10065
Eksempel på kontor
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Gang / Vindfang Mødelokale 14 m²

Storrumskontor 146 m²
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KONTORER
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10 personer

KONTORER



BYGGELEDERKONTORER
Pavilloner kan indrettes til komforta-
ble byggepladskontorer, der lever op 
til gældende bygningsregulativer for 
permanente kontorarbejdspladser. 

Pavillonerne kan indrettes med møde-, 
køkken-, kantine-, toilet- og bade-
faciliteter. 
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Eksempel på byggelederkontor

Kontor 14 m² Kontor 14 m²

Kontor 14 m²

Mødelokale 34 m²
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20 personer

TEGNEBRÆTTET PÅ WWW.CP.DKBYGGELEDERKONTORER
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PRØV DE MANGE MULIGHEDER
CP’s pavillon-konsulenter kan rådgive 
jer om de mange muligheder, et 
pavillonbyggeri rummer, og vores 
konstruktører kan tegne lige præcis 
det byggeri, I ønsker. 

I har også mulighed for selv at tegne 
jeres byggeri eller bare uforpligtende 
afprøve de forskellige muligheder på 
vores tegnebræt. 

Det er helt enkelt. Gå ind på www.cp.dk 
og klik på Tegnebrættet. 

TEGNEBRÆTTET PÅ WWW.CP.DK
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Her finder I alle de tegninger, der indgår 
i System CP Pavilloner, som også er 
vist her i kataloget på side 8-9. 

Det er nemt at sammensætte de 
forskellige pavillontyper. Fortryder I en 
sammensætning, kan I hurtigt slette 
eller rotere et eller flere elementer. 

Har I spørgsmål til Tegnebrættet, er I 
velkomne til at kontakte os.

www.cp.dk/tegnebraet.html
(Vælg ’Pavilloner’)



SKOLER & INSTITUTIONER
Pavillonbyggeri er en hurtig og billig 
løsning til kommuner, der mangler 
skole- og institutionslokaler, fx på 
grund af øget optag, krav om plads-
garanti eller renovering af permanente 
bygninger. 

SKOLER & INSTITUTIONER
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SKOLER & INSTITUTIONER
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Hvis I får brug for løbende justeringer 
af jeres pavillonbyggeri, bygger vi ger-
ne til, fra eller om – uanset om I ønsker 
at ændre kvadratmeterantal, faciliteter 
eller funktioner.

Pavillonerne kan nemt flyttes og gen-
bruges til andre formål efter endt brug. 
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BEBOELSE & GENHUSNING
Vores pavilloner er bygget af miljøgod-
kendte materialer under kontrollerede 
forhold, og indeklimaet er testet og 
godkendt af eksterne miljøkonsulenter. 

BEBOELSE & GENHUSNING

SIDE 16

Det gør pavillonerne velegnede til alle 
former for beboelse og genhusning, 
når permanente bygninger skal reno-
veres eller rammes af skimmelsvamp, 
oversvømmelse eller brand.
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Eksempler på beboelse og genhusning
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Toilet  

Værelse 13 m² Værelse 13 m²

Opholdsrum / Køkken 19 m²

Køkken / Alrum 13 m²

  Bad
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Gang / Vindfang

Gang / Vindfang

BEBOELSE & GENHUSNING

Opholdsrum 12 m²

Værelse 7 m²

Gang 

9600

66
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VI BYGGER JERES DRØMME
Et lethus-byggeri er en rigtig god 
løsning, hvis I ønsker at reducere jeres 
byggeomkostninger. 

CP kan specialdesigne unikke pavilloner 
helt efter jeres ønske – og helt ned til 
mindste detalje. Det gælder både 
 

 SALG AF LETHUS-BYGGERI

Eksempel på lethus-byggeri med kontor-, køkken- og omklædningsfaciliteter

Kontor 10 m² Kontor 13 m²

Omklædning 
8 m² Omklædning 20 m²

Køkken / Spisestue 14 m²

Handicap-
toilet

SIDE 18

Teknik-
rum

 2,5 m² ToiletToilet
ToiletBadeområde / 

snavset
Badeområde / 

rent

gulvbelægninger, vægbeklædninger, 
facader, tage og tagkonstruktioner. 
Dermed kan jeres pavillonbyggeri få 
sit helt eget særpræg eller designes, 
så det æstetisk harmonerer med et 
eksisterende byggeri.
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BYGGEPLADSINDRETNING  
& UDLEJNING AF:

-  KONTOR- OG  
MANDSKABSMODULER

- CONTAINERE
- ENTREPRENØRMATERIEL
- LIFTE
- PAVILLONER

 

OM CP

CP er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning og udlejning af kontor- og  
mandskabsmoduler, containere, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner. 

Vores kundekreds spænder fra bygge- og anlægssektoren over industrien til offentlige og  
private virksomheder og institutioner.

Vores mission er enkel: Kvalitetsprodukter, gennemtænkte løsninger og branchens  
bedste service skal bidrage til at skabe optimale processer og resultater for vores kunder.

CP ApS blev grundlagt i 1986 og er en 100 % danskejet familievirksomhed.  
Vi servicerer kunder i hele landet og beskæftiger ca. 100 medarbejdere.
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