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Roomy 2.0
En moderne innendørs 
enhet med mange 
bruksområder for 
egenmontering.

Roomy
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EKSEMPEL: Kontor med sikt til alle kanter for lager og produksjonslokaler. Tilpasses dine behov. Mål: 4756x2600x2456 mm (BxHxD)

ROOMY 2.0
En smart løsning for innendørs design.

Variasjon i basiselementer     

Tilpasset design

Flere bruksområder

Optimalisert for egenmontering 

Barrierefri tilgang

Enkel å utvide

Hurtig installasjon

Roomy 2.0 består av ulike sandwich elementer, både lette og utrolig stabile takket være deres avanserte design.

På grunn av det intelligente plug-in-systemet er din tilpassede romløsning klar til bruk på kort tid. Og når du ønsker å 
reorganisere produksjons- eller lagerprosessene, avslører enhetene sine styrker: plug-in-systemet muliggjør rask og 
enkel demontering og rekonstruksjon på det nye stedet.

Like imponerende er enhetenes høye fleksibilitet. Ønsker du mer plass, kan det nye romsystemet utvides med liten 
innsats. Bare legg til de nye elementene og du vil alltid ha akkurat den plassen du trenger uten å måtte investere i et 
nytt kjøp hver gang.
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1. KONFIGURASJON

FLEKSIBILITET TILPASSET DINE BEHOV

Velg de riktige elementene i henhold til ønsket romstørrelse. Enten et helt vegg-, vindu- eller dørelement – det mangfoldige 
utvalget av mulige kombinasjoner tilfredsstiller alle ønsker. Enhetene leveres alltid som et komplett romsett med side- og 
takelementer, hjørnestolper, samt gulv- og takprofiler. Romstørrelsen er alltid to veggpaneler i romdybde (2456 mm) og minst 
ett veggpanel (1306 mm) i romlengde. Plasslengden kan forlenges etter ønske.

Artikkelnummer Beskrivelse Bredde Høyde Dybde

1 101 600 021 Helvegg panel 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

2 101 600 022 Panel med glassvindu 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

3 101 600 023 Panel med vippevindu høyre 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

3 101 600 024 Panel med vippevindu, venstre 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

4 101 600 025 Panel med skyvevindu 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

5 101 600 026 PPanel med helvegg vindu 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

6 101 600 029 Panel med dør, høyre 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

6 101 600 030 Panel med dør venstre 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

7 101 600 027 Panel med glassdør, høyre 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

7 101 600 028 Panel med glassdør, venstre 1,150 mm 2,600 mm 60 mm

8 101 600 034 Takelement 1,150 mm 60 mm 2,300 mm

9 101 600 035 Hjørnestolpe 67 mm 2,538 mm 67 mm

Veggpanel  
Panel med 
vindu  

Panel med 
vippbart vindu  

Panel med 
skyvevindu  

Panel med 
helvegg vindu 

Panel med 
venstre- eller 
høyrehengslet 
dør (90 cm 
bredde) 

Takelement Hjørnestolpe
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glassdør (90 cm 
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Multifunksjonelt rom. Mål: 2456 x 2600 x 2456 mm (B x H x D)  
Hjelper deg med å lage et ryddig og oversiktlig arbeidsmiljø  

Kontormodul. Mål: 3606 x 2600 x 2456 mm (B x H x D)  
Skap bedre arbeidsforhold for de på kontoret i en kontormodul. Reduser ventilasjonsbehovet.

Sikret lagerområde. Mål: 4756 x 2600 x 2456 mm (B x H x D)  
Sikre dine varer mot støy og skitt med et beskyttet lagerområde. 

Eksempler på bruksområder
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Over 8 kvm arbeidsflate

Barrierefri ti
lgang 

(bredde 90 cm)



Call your expert: +49 2291 86 301

8 10 12 14

Mål (BxHxD):
2456x2600x2456 mm

Mål (BxHxD):   
3606x2600x2456 mm

Mål (BxHxD):  
4756x2600x2456 mm

Mål (BxHxD):  
5906x2600x2456 mm

8 elementer 10 elementer 12 elementer 14 elementer

• 3x panel med glassvindu

• 4x helvegg panel

• 1x glassdør

• 2x takpanel

• 4x panel med glassvindu

• 5x helvegg panel

• 1x glassdør

• 3x takpanel

• 5x panel med glassvindu

• 6x helvegg panel

• 1x glassdør

• 4x takpanel

• 6x panel med glassvindu

• 7x helvegg panel

• 1x glassdør

• 5x takpanel

Produktnr.: 101 600 041 Produktnr.: 101 600 042 Produktnr.: 101 600 043 Produktnr.: 101 600 044

STANDARD KONFIGURASJONER

Den økonomiske løsningen med moderne sandwich elementer

Modulsystemet består av standardiserte elementer som kobles sammen ved hjelp av et praktisk fjær-og-not-plugg-
in-system. Dette gjør systemet ekstremt enkelt å installere, noe som sparer deg for mye tid og krefter – både under 
innledende oppsett og ved modifikasjoner.

Vil du sette opp kontoret ditt på et annet sted? En enkel oppgave, takket være 
plug-in-systemet. Vil du utvide? Ikke noe problem i det hele tatt, enhetene er 
enkle å demontere. På den måten forblir du alltid fleksibel og kan svare på ethvert 
behov.

Hele systemet er fra start til slutt en svært økonomisk løsning når du leter etter en 
praktisk plass. Takket være sine standardiserte komponenter, tilbyr SmartUnit 
raske leveringstider, noe som gjør det mulig å implementere det planlagte 
rommet ditt på kort sikt.
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14.51 m2

5www.infravelo.no



www.infravelo.no

2. TILBEHØR

TILBEHØRET FOR ENDA BEDRE KOMFORT

Vi tilbyr tilbehør som er med på å optimalisere dine arbeidsforhold og dekke dine behov på en så optimal 
måte som mulig. Fra lysinstallasjon til klimaanlegg. Skulle du ha spesielle ønsker hjelper vi deg med å lage et 
tilpasset romsystem etter dine personlige behov.

EL basispakke
Produktnummer: 101 000 338 
Basisipakken for EL vil gi deg elementære tilkoblingsmuligheterfor dine enheter og god 
belysning. Sikringsskapet og styringen av belysningen monteres ved døren. Pakken 
inneholder følgende utstyr og komponenter:

Den elektriske varmeovnen sørger for behagelig og konstant varme i hele rommet.

Veggvifte (krever elektrisk installasjon 
grunnpakke) Produktnummer: 101 000 342
Veggviften sørger for permanent ventilasjon.

Standing air conditioner (requires electrical installation basic package) 
Produktnummer 101 000 343
Med riktig tilpasset klimaanlegg kan du raskt regulere temperaturen og 
fuktighetsnivået for en behagelig atmosfære. Kompakt og ukomplisert.

• 2 kW elektrisk veggkonvektorvarmer, med fritt justerbar temperaturvelger og termostat
• 0,5 m kabelkanal 30 | 30 mm som kabelføring

• 180 mm diameter
• 245-360 kubikk/t for lufting og ventilasjon
• 3-speed kontrollbryter
• Stille og energieffektiv
• 2 m kabel 30 | 30 mm kabelføring

• Høy energieffektivitetsklasse
• Enkel håndtering med elektronisk kontroll med display
• Klar til bruk uten installasjon
• Mobil og plug-in kompakt enhet med 2 veggkanaler
• 0,5 m kabel 30 | 30 mm kabelføring

• Liten elektrisk fordelingstavle (125 x 160 x 65 mm) med overflatemontering (uten 
dører), FI-strømbryter, 2 automatsikringer, B 16

• Dobbel Langfeld lampe, 2x58 watt med bryter, 160 cm
• Dobbel støtsikker stikkontakt
• 1 m kabelkanal 130 | 60 mm med skillevegg 
• 1,5 m kabelkanal 30 | 30 mm som kabelføring for belysningincl.

Å kombinere flere elektriske apparater kan kreve økt dimensjonering. Husk at 
elektroteknisk ekspertise er nødvendig for å installere de elektriske 
komponentene. Ta kontakt ved spørsmål: +47 920 24062
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3. TRANSPORT

4. MONTERING

GJENNOMTENKT FRA A TIL Å

SKAP NYE ROM PÅ NULL KOMMA NIKS

Enhetene leveres umontert, i individuelle elementer. Dette sparer transportkostnader.
Enhetene er pakket trygt for transport og beskyttet i en trekasse. Denne kan resirkuleres 
på stedet. I tillegg kan den enkelt losses med gaffeltruck og transporteres til 
monteringsstedet.

Monteringen fullføres i noen få enkle trinn. En tydelig veiledning hjelper deg under 
monteringsprosessen. Dersom du ikke ønsker å montere selv, så bistår vi gjerne.

Takket være det smarte fjær- og notpluggsystemet 
kan sandwich elementene plugges sammen ganske 
enkelt. I løpet av kort tid er veggene reist

Takelementene er også laget av  
paneler. De sitter godt med foldede 
takkantprofiler i RAL 7016.

Størrelsen på rommet 
er alltid to veggpaneler 
i dybden og minst ett 
veggpanel i lengden.

For et konsistent utseende 
leveres veggsystemet  
med en matchende 
hjørnestolper i RAL 7016.

Gulvprofiler for stabil 
og sikker montering 
direkte på gulvet. 

7



Infravelo AS 
T: 920 24062
E: post@infravelo.no
Url: www.infravelo.no

Enkel montering og modifikasjon
Det praktiske not-og-fjær-plug-in-systemet lar deg sette opp eller flytte kontoret på kort tid. 
Arbeidsprosessene dine vil ikke bli, eller bare bli minimalt forstyrret.

Optimal fleksibilitet
En utvidelse av romsystemet er mulig når som helst ved å legge til elementer. Dette sparer deg for 
kostnadene ved et komplett nytt kjøp.

Testet brannmotstand
For ekstra sikkerhet er polstringen på alle sandwichpaneler laget av flammehemmende PIR-skum. 
Flammemotstand i henhold til C - s3, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1).

Kvalitetsmetall
Takket være materialer av høy kvalitet og det nøyaktig skreddersydde utførelse, kan du stole på at 
disse enhetene gjør jobben i lang tid. Du investerer i et langvarig og fleksibelt system.

ETT PRODUKT - MANGE FORDELER 

Roomy 2.0 panelene
Mål: 1150x2600x60 mm (BxHxD)
• Innside og utside av høykvalitets stålplater.
• Isolasjonen er laget av flammehemmende PIR skum i 

materialklasse C - s3, d0 (DIN EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1).
• Not-og-fjær plug-in system for enkel selvmontering.
• Rillelengde: 20 mm, fjærlengde: 18 mm.
• Notbredde: 41 mm, fjærbredde: 40 mm.

Farge innvendig:  
RAL 9010 ren hvit

Farge utvendig:  
RAL 9002 grå hvit

Profiler og vinduer:  
RAL 7016 antrasitt grå

RING FOR MER INFO 
+47 920 24062




