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Hva skiller våre romsystemer fra andres?

Infravelo AS som en sterk partner

I en moderne industrialisert økonomi er fleksibilitet og 
hurtighet viktig. Med våre romsystem kan det skapes rom som 
deretter kan tilpasses endrede behov på en svært fleksibel 
måte. Våre mobile romsystem blir da fort den foretrukne 
løsningen. Systemet er modulbasert og er enkle og raske å 
sette opp, transportere og utvide.

Våre produkter er solide, tidløse og skreddersydde for tøff 
hverdagsbruk. Av denne grunn bruker kjente selskaper våre 
systemløsninger: fra mellomstore selskaper til internasjonale 
selskaper. Du kan stole på vår kvalitet, vår overholdelse av 
leveringsdatoer og vår kompetente service.
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Allsidig og representativ

Modellserie W
Den allsidige W-modellserien er tilgjengelig for både innendørs og 
utendørs bruk - også som en, to- eller treetasjes konstruksjon. Den 
kjennetegnes ved sine høykvalitetsmaterialer og det spesielt 
fleksible modulprinsippet. På denne måten kan du skape det ideelle 
arbeidsrommet for ethvert behov – fra arbeidslederkontoret og 
kontrollrommet, til portvakthuset og hallutvidelsen.

Skap plass i et rom – samtidig som du forblir fleksibel for fremtiden. Våre mobile romsystem 
gjør dette mulig. Dersom for eksempel produksjonsprosesser eller driftskrav endres, kan 
rommene enkelt og greit flyttes. Dette sparer tid og penger og styrker virksomhetens evne 
til å svare på endrede markedsforhold.

 Ferdigmonterte komplette løsninger klare til bruk

 Løftepunkter for enkel relokasjon og flytting

 Økt sikkerhet gjennom bruk av 5 mm ESG-glass

Trenger du plass utendørs? Løsningen er våre mobile og værbestandige (galvaniserte) 
romsystem. De kan settes opp frittstående eller effektivt festes til eksisterende bygg. I en-
etasjes, to-etasjes eller tre-etasjes konstruksjon. Og: De kan også transporteres til nye 
installasjonssteder når som helst.

 24-mm-isolerglass i gummiklemmeprofil

 Enkel og rask relokasjon

 Hurtig klar til bruk

 Tak-, vegg- og gulvisolasjon av høy kvalitet.

Modellserie W for innendørs bruk

Modellserie W for utendørs bruk

Moderne uttrykk
Modell W kjennetegnes av sitt enkle 
og moderne formspråk.

Technische Änderungen vorbehalten



Mål: 
Bredde × Høyde × Dybde i mm

Mål: 
Bredde × Høyde × Dybde i mm

W-serien for 
utendørs bruk 
med gulv

Stort utvalg av tilbehør
Belysning, klimaanlegg, el- og bredbåndstilkoblinger, vinduer, 
dører, osv. kan leveres.

1045 × 2680 ×1045

1045 × 2800 ×1045

2045 × 2680 × 2045

2045 × 2800 × 2045

3045 × 2680 × 2045

3045 × 2800 × 2045

4045 × 2680 × 2045

4045 × 2800 × 2045

W-serien for 
innendørs bruk 
med gulv
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Skap plass i et rom – samtidig som du forblir fleksibel for fremtiden. Våre mobile romsystem 
gjør det mulig. Dersom for eksempel produksjonsprosesser eller driftskrav endres, kan 
rommene enkelt og greit flyttes. Dette sparer tid og penger og gir nødvendig fleksibilitet for 
dagens moderne selskaper som må tilpasse seg raskt skiftende markedssituasjoner.

  Mobile, stabile, ferdigmonterte stål/
glasskonstruksjoner klare til umiddelbar bruk

  Løftepunkter for rask og enkel flytting

  Effektiv lydisolasjon som følge av viduer med ESG-
glass innkapslet i gummiklemmer.

Trenger du plass utendørs? Dette er null problem med våre mobile og værbestandige 
(galvaniserte) romsystem. Modulene kan monteres frittstående eller effektivt festes til 
eksisterende bygg i en-etasjers eller to-etasjers konstruksjon. Og: De kan også transporteres 
til nye installasjonssteder når som helst.

  24-mm-isolerglass i gummiklemmeprofil

  Enkel og rask relokasjon

  Hurtig løsning klar til bruk

  Tak-, vegg- og gulvisolasjon av høy kvalitet

Technische Änderungen vorbehalten

R-serien for innendørs bruk

R-serien for utendørs bruk

Kvalitet basert på 
praktisk erfaring
R-serien tilbyr et unikt og 
tidløst design.



R-serien med gulv 
for innendørs bruk  

Mål: 
Bredde × Høyde × Dybde i mm

Mål: 
Bredde × Høyde × Dybde i mm

R-serien med gulv 
for utendørs bruk

Omfattende utvalg av tilbehør
Elektriske kontakter, bredbånd, klimaanlegg, belysning etc. – du kan 
skreddersy R-seriens produkter individuelt til dine behov.

Robust modulbasert løsning i industrielt design 

R-serien
R-modellserien har blitt til gjennom 40 års utvikling og 
produktforbedring, og passer perfekt for tøffe industrimiljøer.  

R-serien av våre romsystem er perfekt optimalisert for sine bruksformål. 
Den er rask å sette opp, enkel å tilpasse, robust, enkel å vedlikeholde og 
kan utvides ved behov både innendørs og utendørs. Med R-serien får 
du dekket ditt kapasitetsbehov enten det er en modul, flere etasjer eller 
annet. 

 Robust og med lavt vedlikeholdsbehov

 Enkel å tilpasse til alle behov

 Allsidig

 Modulbar og utvidbar horisontalt og vertikalt

1160 × 2680 × 1160

1160 × 2750 × 1160

2220 × 2680 × 2220

2220 × 2750 × 2220

3280 × 2680 × 2220

3280 × 2750 × 2220

4340 × 2680 × 2220

4340 × 2750 × 2220
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Selvmonteringshus for innendørs bruk (SmartUnit)

 Sandwichelementer av høykvalitets stålplater

 Isolasjon av PU-skum (flammehemmende ihht B1)

 Not- og fjærkoblingssystem for enkel installasjon

 Rask demontering og gjenmontering mulig

 Montering direkte på hallgulvet er mulig

 Barrierefri atkomst med bredde 90 cm

 Leveres i kompakt transportkasse

 Valgfri tilbehørspakke

En ekstra kontorarbeidsplass for ansatte i 
produksjonshallen kan settes opp rask og 
enkelt. Ansatte forblir beskyttet mot støy 
og støv.

Mål (BxHxD in mm): 3605 × 2600 × 2455

Eksempel: Kontorarbeidsplass

Takelementene holdes sikkert på plass av en skrå 
endeprofil i RAL 7016.

SmartUnit2.0

Med forbehold om tekniske endringer.

Smart Unit!



HjørnestolperMed helvindu Dør venstrehengsletMed vippevindu Dør høyrehengsletMed skyvevindu TakelementMed vinduHelvegg

Paneloversikt (B × H × D i mm)

Rask implementering på stedet

Gjør det selv!
Moderne industridesign kan være både vakkert og allsidig. Og 
vårt innovative romsystem SmartUnit har enda mer å by på: 
Et smart not- og fjær-plug-in-system, standardiserte elementer 
i sandwich-konstruksjon og et stort utvalg av tilbehør.

 Utvalg av ulike grunnelementer

 Attraktivt pris-kvalitets forhold

 Innbyr til fleksibel og utvidbar bruk

 Konstruert for optimal sikker selvmontering

 Rask levering fra lager

Kort byggetid
Det genialt enkle og allsidige plug-
in-systemet til SmartUnit gjør 
montering eller ombygging mulig 
på svært kort tid.

67 × 2.540 × 671.150 × 2.600 × 601.150 × 2.600 × 601.150 × 60 × 2.3001.150 × 2.600 × 601.150 × 2.600 × 601.150 × 2.600 × 601.150 × 2.600 × 601.150 × 2.600 × 60



10 Infravelo AS - For miljø og folkehelse

Fleksibel og framtidsrettet

Innendørs mobile romsystemer
Mer plass til dine visjoner - Infravelo AS gjør det mulig med innovative mobile romløsninger 
for innendørs lokaler. Fremtidsrettede konsepter for produksjons- eller lagerhaller 
kjennetegnes av høy fleksibilitet og intelligent plassutnyttelse.

Våre mobile romsystemer lar seg enkelt og fleksibelt integrere innenfor eksisterende rammer, 
og gir på den måten høy merverdi for brukerne. Enhver utfordring lar seg løse med våre 
systemer.

Fleksibel og nyskapende
Våre romløsninger for innendørs 
bruk er perfekte for alle formål der 
man har behov for rom i rom.
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Tilpasningsdyktige romløsninger med mange muligheter

Vi gir deg mer rom!
  Kontorer

  Lounges

  Besøksrom

  Aktivitetsrom

  Husly

  Kundemottak

  Støydemping

  Pakkesenter

  Nødrom

  Overvåkningsrom

  Kontrollrom

  Trappehus

  Maskininnkapsling

  Lagerrom

  Flerbruksrom

  M.m.
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Fleksibelt og framtidsrettet

Utendørs mobile romsystem
Din bedrifts bygningsmasse har stor innflytelse på helhetsinntrykket til dine kunder, 
besøkende og ansatte. De er dine arkitektoniske visittkort. Enten det er en resepsjon eller 
porthus, tilfluktsrom eller kontrollsentre - mobile romsystemer fra Infravelo AS tilpasser 
seg harmonisk til miljøet og til bedriftens design.

I tillegg kommer vår legendariske produktkvalitet. Værbestandighet, holdbarhet, 
permanent funksjonalitet og beskyttelsesfunksjon samt sikker forsyning av reservedeler 
over mange år er bare noen av dine fordeler. En annen stor merverdi er vårt høye 
servicenivå. Vi er alltid der for deg om du velger våre produkter!

Omfattende service!
Vi leverer nøkkelferdige løsninger 
klare til bruk. Trenger du mer?





16 Infravelo AS - For miljø og folkehelse

Mange bruksmuligheter

Alltid med en løsning som passer!
 Kontorkontainere

 Lagerkontainere

 Billettkontor

 Porthus

 Showroom

 WC-kontainer

 Delelager

 Paviljonger

 Kommentatorbokser

 Observasjonsposter

 Salgskontainere

 Trappehus

 Lydisolerte kontainere

 Kiosker

 M.m.
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Infravelo AS - Metallprodukter av høy kvalitet!

Det som gjør oss sterke
Vi er bare fornøyd når du er fornøyd. Gjennomtenkte modulære design og 
dyptgående teknisk kunnskap sørger for at produktene våre er ekstremt 
økonomiske. Vi sikrer vår konsekvent høye kvalitet med sertifisert kvalitetsstyring på 
tvers av alle prosesstrinn hos vår produsent. Fra planlegging og produksjon til 
levering og montering har du en ansvarlig kontaktperson.



Konsultering
Vår helhetlige rådgivning omfatter 
konstruksjonsteknikk og teknisk kompetanse, samt 
design- og kostnadsoptimering.

Prosessikkerhet
Hos oss har du vissheten om at alle prosesser er 
harmonisk sammenvevd: fra 3D-animasjoner til 
prototypekonstruksjon og til produksjon i NC-
styrte produksjonssystemer.

Produktkvalitet
Vi står for den høyeste, sertifiserte 
produktkvaliteten i markedet, pålitelighet og et 
elegant designspråk. Vi bruker kun materialer fra 
kvalitetssertifiserte leverandører.

Logistikkfordeler
Gjennom strategiske partnerskap tilbyr vi maksimal 
tilgjengelighet og korteste leveringstid. Dette 
muliggjør utrulling over hele Scandinavia med 
store kvanta.

Miljø og bærekraft
Vi tar miljøet på alvor og er en klimanøytral 
virksomhet gjennom planting av trær på fra før 
ubeplantet mark i Norge. 

Opplæringsbedrift
Vår produsent tar ansvar for opplæring av ungdom, 
et samfunnsansvar og en investering for fremtiden, 
og er en av de største opplæringsbedriftene i sin 
region og deltar i utdanningssamarbeid.

Varige verdier
Infravelo AS er et selskap med en bærekraftig profil 
som forhandler produkter som har en berettigelse i 
en sirkulærøkonomi. 



Infravelo AS
Kjærlighetsstien 22C
3112 Tønsberg

Telefon: +47 92024062
Epost: post@infravelo.no
Url: www.infravelo.no

Infravelo AB
45231 Strömstad

Telefon: +47 92024062 
Epost: post@infravelo.se
Url: www.infravelo.se




