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Simpelt og fleksibelt campsystem



INTRO

Campcubes er et simpelt og fleksi-
belt campsystem, der kan stilles op 
og klargøres på få timer uden store 
værktøjer.

Enhederne kan bruges til flere for-
mål så som toilet, køkken, kontor, 
klinik, isolationsstue, fællesområde 
og mere. 

Panelerne er bygget af lette materi-
aler, som kan løftes med håndkraft 
og passer ind i en standard ISO 
container.



KLAR TIL BRUG 
PÅ FÅ TIMER

De lette materialer kombineret med de 
indbyggede låse i alle panelerne betyder, 
at en lille gruppe af personer kan samle en 
enhed på kort tid uden store værktøjer.

Døre og vinduer er forudinstalleret for at 
spare tid. Det simple design resulterer i, at 
selv en gruppe af uerfarne personer kan 
samle og klargøre en enhed uden besvær.

De lette materialer kan løftes ved hjælp af håndkraft.

Alle paneler spændes sammen med indbyggede låse.



Gulvene placeres på en stålramme med 
justerbare fødder, så enheden hæves over 
jorden og altid står vandret. Gulvene og 
panelerne har riller, som gør at de 
lukker helt tæt, når de spændes sammen. 

Tagene har profiler, hvor det er muligt at 
fastgøre et solsejl for at holde enheden 
kølig, selv i varmere områder. Solsejlet 
fastgøres let ved hjælp af rørsplitter.

FEATURES

Der kan monteres solsejl for at holde enheden kølig.

Panelerne har riller, som øger tætheden og stabiliteten.



FLEKSIBILITET BÆREDYGTIGHED

Campcubes er fremstillet af glasfiber og XPS-skum 
og har indbyggede alumininumsprofiler. Dette sikrer, 
at enhederne står stabilt og kan anvendes i stort set 
alle slags klimaer og terræn.

Enhederne kan pakkes sammen og stables som ”flat-
packs”, så de nemt kan transporteres via fly, skib og 
lastbil. Ved ankomst kan enhederne let løftes ud og 
samles blot ved hjælp af håndkraft.

Den lave vægt og volume reducerer transportom-
kostninger og brændstof, mens den høje isolering 
betyder, at det kræver mindre energi at holde enhe-
derne varme eller kølige. 

Enhederne kan udstyres med vakuumtoiletter, som 
sparer op til 90% vand i forhold til et standard toilet. 
Der kan installeres solceller på taget, så en enhed 
kan fungere selvstændigt.

Panelerne er isolerede med et tykt lag XPS-skum. Enhederne kan fladpakkes i en standard ISO container.



HYGIEJNE

Campcubes er fremstillet udelukkende af 
uorganiske materialer, som gør enhederne 
modstandsdygtige overfor fugt. De glatte 
overflader beskytter mod snavs og bakterier.

Enhederne kan rengøres hurtigt og effektivt 
med højt vandtryk eller bakteriefjernerne så 
som sprit eller rodanol. Er der meget støv i 
området, kan der påføres en midlertidig fuge 
mellem panelerne for at gøre dem lufttætte.



ANVENDELSE & 
SKALERING

Campcubes er bygget på et modulsystem 
med henblik på at give så høj fleksibilitet og 
skalerbarhed som muligt. Enhederne kan 
kobles sammen, så det er muligt at lave rum i 
flere forskelllige størrelser efter behov.

Modulsystemet giver yderligere fleksibilitet, 
da det er forholdsvis let at konfigurere på 
enheder, som allerede er bygget; uden at det 
er nødvendigt at skille hele huset af. 

INSTALLATIONER
Enhederne kan udstyres med faciliteter så 
som bad og toilet, køkken og aircondition 
og kan naturligvis møbleres efter behov.


