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Einingum má púsla saman á ótal vegu 
og skapa þannig rými undir fjölbreytta starfsemi

SALERNALAUSNIR
Margar gerðir

VÖRUSKEMMUR
Traustar skemmur sem þola vel íslenskt veðurfar

Vöruskemmur úr stöðluðum einingum tilbúnar til afhendingar með skömmum fyrirvara.  

Vöruskemmur þessar henta til margvíslegra nota. Nýtast vel sem lagerhúsnæði eða geymslur í skammtíma eða langtíma lausn.  

Í boði eru þrjár megin húsgerðir, hefðbundin eða braggalaga með ávölum eða lóðréttum veggjum.     

Hafið samband við ráðgjafa okkar í síma 535 2550 og fáið allar nánari upplýsingar.

Vöruskemma „Jawini“ 1000 m2 frá J.Snoei í Hollandi.

Fjögurra salerna kerra frá Danfo.

Salernishús „Octagon“ frá Danfo. Salernishús „Terragon“ frá Danfo.

Grunnteikning af 10 feta Schafy salernishúsi.

10 feta salernishús frá Schafy.

Burðarvirki „Jawini“ skemmu.

Contimade salernishús með aðskildum klefum fyrir konur, karla og fjölfatlaða.  

Grunnteikning af Contimade salernishúsi. 

Burðarvirki „Variant“ skemmu.

Salernis- og snyrtieiningar eru fáanlegar í ýmsum stærðum og útfærslum, með 

eða án baðaðstöðu. Þetta er tilvalin lausn þar sem þörf er á slíkri aðstöðu í 

lengri eða skemmri tíma. Aðilar í byggingariðnaði og verktakar eru sérstaklega 

ánægðir með þessar lausnir.

Sveitarfélög og ferðaþjónustufyrirtæki nýta þau í ýmsum tilgangi, á torgum, 

tjaldsvæðum og öðrum útivistarsvæðum.

Vöruskemmur

Gistieiningar
Salerna-
lausnir

Vinnubúðir

Skrifstofu-
húsnæði



Skrifstofueiningar fást í nokkrum stærðum og óteljandi möguleikar eru á 
að raða þeim saman eftir óskum kaupanda. 
Húsin eru vönduð og standast allar kröfur byggingarreglugerðar um einangrun, frágang og 

öryggi og hafa reynst vel við íslenskar aðstæður. Hægt er raða þeim upp í 3 til 4 hæðir með 

rúmgóðum stigagangi. Hljóðvist þessara húsa er einnig við brugðið.  Hægt er að velja úr miklu 

úrvali yfirborðsefna á loft, gólf eða veggi.

Stór kostur þessara húsa er mikill tímasparnaður, á meðan verið er að vinna við jarðvinnu og 

sökkla  eru húsin framleidd annars staðar.  

Bjóðum hönnun og tæknilega ráðgjöf við val eininga.

Starfsmannahús við Fosshótel Núpa, 
Kirkjubæjarklaustri

Aðstöðuhús á Landsmóti hestamanna.

Fundaraðstaða í 9 metra húsi. Parketlagður gangur.

Starfsmannaskápar. Vinnuaðstaða klár til notkunar.

Vinnuflokkar sem vinna við vegagerð, virkjana- og 
byggingaframkvæmdir þurfa oft tímabundna aðstöðu, 
svo sem skrifstofur, kaffistofur, geymslur og fleira.
Við bjóðum hagkvæmar húseiningar frá Schafy í Slóvakíu sem hægt er að raða 

saman á ótal vegu í takt við óskir kaupanda. Eigum einnig hús frá Contimade 

í Tékklandi í þriggja metra breidd sem getur komið sér vel. Þau hús henta 

ákaflega vel sem gistieiningar og matsalir með góðri lofthæð og mæta öllum 

kröfum byggingarreglugerðar. Hönnun og ráðgjöf til staðar, án endurgjalds.

Hótel Hof 1 í Öræfum

Hlíð ferðaþjónusta í Mývatnssveit

Hótel Dimmuborgir í Mývatnssveit
Skrifstofur lækna við Landsspítalann við Hringbraut.

Rúmgott fundarherbergi.

Stigahús í skrifstofum Landsspítala.

Skrifstofugangur Landsspítala.

Björt og hugguleg opin rými í skrifstofueiningum frá Contimade.

Höfuðstöðvar Gámaþjónustunnar við Berghellu. Hótel Skaftafell 

Hlýleg og vistleg herbergi í gistieiningum frá Contimade svara öllum kröfum íslenskrar byggingarreglugerðar.

Langavatn í Aðaldal

VINNUBÚÐIR
Færanlegar húseiningar

GISTIEININGAR
Fjölbreytni í uppröðun og frágangiSKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

Fullbúið húsnæði með litlum tilkostnaði Tilbúnar gistieiningar gefa möguleika á að auka gistirými á 
fljótlegan og hagkvæman hátt. 
Gistieiningarnar taka vel á móti gestum og mæta fjölbreyttum óskum þeirra.

Þeim má raða á ýmsan hátt, með tengigöngum eða sem stökum einingum. 

Húsin eru vönduð og standast allar kröfur byggingarreglugerðar um 

einangrun, hljóðvist, frágang og öryggi. Contimade fyrirtækið í Tékklandi 

býður upp á sérsmíði eininga, allt eftir óskum viðskiptavina.

Gistieiningarnar hafa reynst vel við íslenskar aðstæður og eru í notkun víða 

um landið. 


