17 000 KVM LAGER OCH KONTOR
HOSPITALSGÅRDEN, SKARA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Intern presentation.
Ej avsedd för allmänheten.
Får ej spridas eller säljas.
Uppdaterat: 2021-09-29
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APPLIED WAREHOUSES
HOSPITALSGÅRDEN SKARA
Site

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

UTVECKLING
KUND

Design, ritning och 3D för bygg och fastigheter
KONTAKT

072-327 90 00 / cl@byggdesigner.se / byggdesigner.se
UPPDRAG NR

RITAD AV

DATUM

KONTAKTPERSON HOS KUND

006-21-001
210929

1

Site

C.LINDQUIST
N. WERNER

QR
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5

SKALA (VID A1)

NUMMER

BD101

BET

3D VISUALISERINGAR LAGER

Exempel på fasad och skyltning kvällstid.

Exempel på fasad och skyltning.

Flygperspektiv med kontoret och annexet i förgrunden.

Exempel på fasad med lastbryggor.
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APPLIED WAREHOUSES
HOSPITALSGÅRDEN SKARA
Planritning med ställage

86250

200000

EV entresol över

1

FG Bottenplan med ställage
1 : 400

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

UTVECKLING
KUND

Design, ritning och 3D för bygg och fastigheter
KONTAKT

072-327 90 00 / cl@byggdesigner.se / byggdesigner.se
UPPDRAG NR

RITAD AV

DATUM

KONTAKTPERSON HOS KUND

006-21-002
210910

Exempel på ställage

C.LINDQUIST
Johan Jörgner

QR
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SKALA (VID A1)

NUMMER

1 : 400

A101a

BET

APPLIED WAREHOUSES
HOSPITALSGÅRDEN SKARA
Planritning utan ställage

86250

200000

EV entresol över

1

FG Bottenplan utan ställage
1 : 400

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

UTVECKLING
KUND

Design, ritning och 3D för bygg och fastigheter
KONTAKT

072-327 90 00 / cl@byggdesigner.se / byggdesigner.se
UPPDRAG NR

RITAD AV

DATUM

KONTAKTPERSON HOS KUND

006-21-002
210910

Author
Checker

QR
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SKALA (VID A1)

NUMMER

1 : 400

A101b

BET

APPLIED WAREHOUSES
HOSPITALSGÅRDEN SKARA
Fasader

1

2

3

Nordväst
1 : 400

Nordost
1 : 400

Sydost
1 : 400

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

UTVECKLING
KUND

4

Design, ritning och 3D för bygg och fastigheter

Sydväst

KONTAKT

072-327 90 00 / cl@byggdesigner.se / byggdesigner.se

1 : 400

UPPDRAG NR

RITAD AV

DATUM

KONTAKTPERSON HOS KUND

006-21-002
210910

Author
Checker

QR
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SKALA (VID A1)

NUMMER

1 : 400

A102

BET

ENTRESOL

KASSETTVÄGGAR

En kundanpassad entresol ger din fastighet ett extra våningsplan. Välkomna
kvadratmeter i lokaler där golvyta är en bristvara men där utrymme ges på
höjden. LagerKomponenter har levererat ett stort antal utrymmesbesparande entresoler till den europeiska marknaden.

Väggsystem CASSETTE 900 är en flexibel, förändringsbar vägglösning för
kontor, konfe-rensrum, pausrum, lunchrum, renrum, svetsbås, datarum och
fristående väggar. Systemet öppnar möjligheter för skräddarsydda arbetsmiljöer till en totalekonomi långt bättre än konventionell byggnation.

Effektivt nyttjande av dyrbar yta
Med LagerKomponenters Entresol ME250 optimeras
nytt-jandet av ditt kontor, ditt lager eller din fabrikslokal. Med ett extra våningsplan används takhöjden
till att skapa nya värdefulla ytor för produktion, kontor eller förvaring.

Anpassat efter dina krav
CASSETTE 900 bygger på ett antal enkla grundmoduler. Konstruktionen och byggsättet gör möjligheterna
att va-riera storlek och form närmast obegränsade.
Modulerna sammanfogas snabbt och smidigt till
moderna, ljusa och trivsamma utrymmen med en
arkitektur som passar dig.

-

Kundanpassat utförande
ME250 är en modern, fullt flexibel entresollösning
som anpassas efter dina behov vad gäller storlek,
höjd och lastkapacitet.
Balkar och beslag levereras som standard galvade,
resterande detaljer i antracitgrått. För golvbeläggningen erbjuds spånskivor eller gallerdurk i olika
utföranden. Som standard används 38 mm spånskiäggningar med behov av extra, avskilda rum
va med laminerad yta.
omedelbar placering, alternativt omonterade.
Räcken, grind och trappor följer gällande standard
och är testade för högsta säkerhet. Trappstegen tillverkas av halksäker aluminium.

Flexibel över tiden
CASSETTE 900 monteras utan specialkunskaper med
ett minimum av störningar i lokalen. Inga byggmaterial som ligger och skräpar. Inget färgstänk eller kladd
med tapeter.
Med CASSETTE 900 kan du växa i dag men även i
morgon. Bygg på med nya väggsektioner eller med
flera våningar. Snabbt och billigt montage minimerar
risken att fastna i permanenta lösningar som inte går
att ändra över tiden.

Av väggmodulerna kan du bygga rum, avskiljande
fristå-ende väggar eller kombinera med vår entresol
ME250 till utrymmen anpassade efter din verksamhet.

Flyttbara kontor
Flyttbara kontor är en utmärkt lösning i anläggningar med behov av extra, avskilda rum

inomhus. Kontoren levereras kompletta för omedelbar placering, alternativt omonterade.
Bygg som du själv vill
De flyttbara kontoren erbjuds i två storlekar;
6,6 m2 eller 8,8 m2. Vid krav på större utrymmen kan dock modulerna sammankopplas i

Kvalitetskomponenter för
lagring och förvaring

kort- eller långsida och, om så önskas, byg-

LagerKomponenter i Säffle erbjuder ett genomtänkt program av kvalitets-

Andra färger erbjuds som tillval.

gas i flera våningsplan.
Väggpanelerna är som standard färgsatta i
gråvit NCS 1000 med detaljer i antracitgrått.

komponenter för lagring och förvaring.

Kontorens utformning med dörr- och fönsterplacering anpassas efter önskemål.

Vårt sortiment innehåller allt från smarta verktygs- och förvaringsskåp till
kundanpassade lösningar för entresoler, trappor, kontor och väggsystem.

Kompletta vid leverans

Produkterna återfinns inom industri, handel, lager och bygg.

Kontoren levereras kompletta med dörr och

Vi är också en erkänt skicklig legotillverkare med hög kompetens inom

fönster i härdat glas samt med golvbeläggning.

laserskärning, stansning, robotsvetsning, rullformning och pulverlackering.

För att förenkla montaget är all el förinstallerad.
Golvkonstruktionen är försedd med gaffelkanaler för enkel
flyttning och transport.
Vid önskemål kan modulerna även levereras omonterade.

kel

14

RENS / Tryck: CityTryck i Karlstad

de.

Kontorsmoduler kan sammankopplas
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Kontorsinteriör

-

Variationer för var

STÄLLAGE

VERKTYGSSKÅP

Förvaringsskåpen finns i fyra grundutföranden; Lock 5

olika utrustningsdetaljer kan skåpen anpassas till de fles

portförpackade i kartong och kan enkelt monteras. Uta

Pallställ P90 i standardutförande ger obegränsad åtkomst till alla pallar
samtidigt. P90 i standardutförande är mångsidigt och kan monteras
med enkelt eller dubbelt djup.
Pallställ P90 är grundstommen till alla våra pallsystem och kan enkelt anpassas efter olika lager- och
förvaringsbehov gällande bredd, djup och höjd.

Faktum är att Pallställ P90 kan sättas upp varsomhelst och passar alla palltyper: Euro, engångspallar,
specialpallar, nätkorgar eller pallboxar. Balkar, gavlar
finns i en mängd olika längder och storlekar. Och
med ett stort tillbehörssortiment kan det här modulbaserade pallsystemet anpassas efter just dina
behov.

LOCK 5

LOCK-SERIEN finns i fyra grundutföranden; LOCK 5,
10, 16 och 20. Genom en rad utrustningsdetaljer kan
skå-pen kompletteras och anpassas till de flesta arbetsplatser. Skåpen levereras omonterade i kartong
men är enkla att montera. Utan verktyg ”viks” gavlar
och ryggar ihop varefter dörrarna hängs på.
Skåpen i lockserien är tillverkade av stålplåt med
stomme och hyllplan grålackerade, lådor och dörrar
är mellanblå. Alla skåp levereras med lås.

Tack vare den stabila konstruktionen och högklassiga tillverkningsmetoden är höjder upp till 30 meter,
med en maxbelastning per sektion på över 30 ton,
inga problem för Pallställ P90

LASERSKÄRNING
Kvalificerade legoarbeten inom plåt

Pallställ P90 har följande egenskaper och fördelar
som standard:
- Kan anpassas efter alla typer av pallar
- Mycket god stabilitet och hög tillverkningskvalitet
- Höjd upp till 30 meter och en maxbelastning på
över 30 ton per sektion
- Alla P90-komponenter har permanent rostskyddsbehandling
- Stort tillbehörssortiment och många olika extrafunktioner
- Uppfyller standarder som FEM, DIN, SS-EN 15512
och är kvalitetsmärkt enligt certifikat RAL-RG 614

L

och ryggar ihop varefter dörrarna hängs på.

Med vår långa erfarenhet i ryggen vill vi påstå att LagerKomponenters lockSkåpen i lockserien är tillverkade av stålplåt med s
skåp spelar i en egen division. Flexibiliteten, sett till storlek och
utförande,
och dörrar
mellanblå. Alla skåp levereras med lås.
vårt breda utbud av plastlådor och kvalitetsnivån på varje liten
detaljärgör
våra produkter minst sagt svårslagna.

AGERKOMPONENTER erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till in-

dustrin. Sortimentet innehåller allt från verktygs- och
förvaringsskåp till kundanpassade lösningar för entresoler, trappor, kontor och väggsystem.
Vi är också en erkänt skicklig legotillverkare med hög
kompetens inom bland annat laserskärning, stansning,16
robotsvetsning, rullformning och lackering.

ROBOTSVETSNING

PROFILERING

LOCK 5

Grundmodellen, LOCK 5A är försedd med
två hyllplan och en utdragslåda på expansionsbeslag.

Grun
hjulti
mm,

L A S E R S K Ä R N I N G / S TA N S N I N G
P U LV E R L A C K E R I N G

17

LOCK 5C

Grundmodellen utökad med två plastlådor.
L=500 mm (15l).

Grun
på ex

