
FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED

PÅ 30 DAGE

MODULER TIL UDLEJNING

NÅR DER OPSTÅR ET  
BEHOV FOR LOKALER ER 
DET OFTE AKUT

Jeres behov kan være forudset, måske endda planlagt, 
eller helt uventet. For os spiller det ingen rolle –  
fra idé til I påbegynder jeres aktivitet i de nye  
lokaler, går der blot nogle uger.

Expandia har flytbare lokaler til alle formål og  
situationer. Med markedets mest moderne  
modulsystemer og kun aktivitetstilpassede moduler 
er vi et trygt og let valg.

EN DEL AF 

SAMFUNDSOPBYGNING

SKANDINAVIENS

SIDEN 1989

Expandia er Skandinaviens største leverandør 
af midlertidige lokaler og har udlejet til  
Skandinaviske virksomheder og kommuner  
siden 1989. I dag findes vores moduler inden 
for de fleste brancher og virksomheder.  

Vores moderne modulsystem gør det nemt og 
hurtigt at løse pladsbehovet uden at skulle 
gå på kompromis med kvalitet og miljø.

Læs mere om, hvordan det er at leje af  
os, og se eksempler fra virkeligheden på  
expandia.dk

Expandia Moduler ApS, Munkegårdsvej 32, 3490 Kvistgård

Telefon: +45 70 22 12 24, info@expandia.dk, www.expandia.dk



HVILKE LOKALER HAR I BRUG FOR? 

LEJ HURTIGT OG NEMT

Det vigtige ved midlertidige lokaler er, at de skal fungere mindst 
lige så godt som permanente. Derfor tilbyder vi moduler, som 
findes i en grundudformning med mange tilpasningsmuligheder. 
Fremlæg jeres behov for os, så udformer vi en løsning, som er 
tilpasset jeres behov. Lejeperioden kan variere fra nogle måneder 
til flere år.

Vi tilbyder et trygt og enkelt udlejningskoncept, der giver et tydeligt 
overblik over omkostningerne i hele lejeperioden, samt lokaler der er 
nøje tilpasset til jeres aktiviteter. Vi er jeres udlejer så længe I har 
behov for ekstra lokaler.

Vi tager effektivt hånd om alle trin i processen fra idé til virkelighed. 
Vi hjælper til med alt fra tegning, byggetilladelser til el, vvs og 
montage. Derudover tager vi os af løbende vedligehold og service – 
alt sammen for at vi skal have glade og trygge kunder.

TILPASSET TIL JERES AKTIVITETER 
– IKKE OMVENDT

EN TYDELIG, TRYG OG ENKEL PROCES

1. BEHOVSANALYSE 2. FORSLAG TIL  
GRUNDPLAN OG TILBUD

Hvilken virksomhed?
Cirka hvor længe? Er der nogle 

specielle forhold eller krav?

Vi afleverer et konkret  
forslag. Sammen laver vi tillæg 

og ændringer.

3. PROJEKT- 
PLANLÆGNING

Når tilbuddet godkendes, går vi i 
gang med projektplanlægningen. 

Alle faser godkendes af jer.

4. MONTAGE OG  
INDFLYTNING

Vi sætter modulerne op og gør 
dem klar til indflytning. I skal 

kun tænke på at flytte ind.

5. DRIFT OG  
VEDLIGEHOLDELSE

6. AFVIKLING

Ved længere lejekontrakter 
er der brug for regelmæssig 

vedligeholdelse og udskiftning 
af filtre. Det tager vi os af.

Når projektet er slut, flytter I 
ud, og vi henter modulerne.

KONTOR

BOLIGER

SKOLER

INSTITUTIONER


