SKOLEKONSEPT
Bærekraft drives av midlertidige løsninger

Konsept Skolebygg: fleksibilitet og gjenbruk
Malthus Uniteams konsepter består av standardiserte
bygg og moduler. Våre kunder opplever en høy grad av
kvalitet i konseptet og de gjennomtenkte tekniske løsninger. Byggene er skalerbare og det er enkelt å utvide
ved behov.
Høy grad av standardisering og gjennomarbeidede
løsninger gir våre kunder en forutsigbarhet på hvilke
valgmuligheter og tilvalg man kan få. Tilvalgene vil ikke
forringe standarden og byggene kan enkelt gjenbrukes
i andre prosjekter.

Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi har utviklet en standard for midlertidige og permanente bygninger. Modulene er prefabrikkerte, noe som
gir minimalt svinn og avfall. Modulene kan på kort tid
flyttes til nye lokasjoner.

Modulene fungerer nærmest som byggeklosser og
enhetene er flyttbare. Med modulbyggets fleksibilitet
kan skolebygget også benyttes til andre formål senere.
I løpet av de siste par årene har vi levert 15.500 m2
skolebygg til Oslo Kommune og 1800 m2 til andre
kommuner.

Våre konseptskoler er tilpasset «forskriften for miljørettet helsevern i skoler».

Bedre læringsmiljø
Et godt innemiljø øker muligheten for å tilegne seg
lærdom og opprettholde konsentrasjonen.
Ventilasjonen tilfredsstiller tekniske bestemmelser i NS
3421 og arbeidstilsynets bestemmelser.

10 fordeler med modulbasert byggemetode:
1. Mer miljøvennlig enn tradisjonelle byggemetoder
2. Økt kvalitetskontroll
3. Stor grad av fleksibilitet
4. God ressursutnyttelse
5. Reduserer byggetiden på byggeplassen
6. Reduserer kostnader
7. Ingen klimaforstyrrelser
8. Innovativt design og et moderne uttrykk
9. Rask og effektiv produksjon
10. En komplett bygning som er ferdig innvendig før 		
den monteres på byggeplass
Bærekraft drives av midlertidige løsninger
• Modulene leies og gjenbrukes av neste leietaker
– delingsøkonomi i praksis.
• Kapasitet kun når det trengs – ingen uproduktive 		
kvadratmeter
• Delingsøkonomi lenge før det ble et populært
begrep

Malthus Uniteam vil fremme bevaring av miljøet.
Vi jobber kontinuerlig med å forsikre oss om at våre
produkter og tjenester har begrenset eller ingen
negative påvirkninger på miljøet.
Vi vil gå foran med et godt eksempel når det gjelder
å utvikle og styre våre aktiviteter for å gjøre de mer
bærekraftige. Både innenfor områder hvor vi selv har
direkte kontroll – men også ved å påvirke våre
samarbeidspartnere og kunder.
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