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Opportunities without limits!

Godt indeklima og 70 pct. mindre energi
- Bygningsregulativet giver i de kommende år bedre 
muligheder for at udvikle det præfabrikerede byggeri. 
Derfor er det vores mål at udvikle produkter og kon-
cepter, der er klar til de nye krav i 2015 og 2020 – og 
på lidt længere sigt EU-kravet om, at mindst 27 pct. af 
energiforbruget skal være vedvarende energi i 2030. Vi 
har allerede taget det første skridt med lanceringen af 
KM15 pavillonen, der er et udlejningssystem, som dels 
opfylder 2015 og dels reducerer energiforbruget med 
helt op til 70 pct. i forhold til traditionelt pavillonbyg-
geri med elvarme. 
Det siger Jesper P. Bertelsen, konsulent hos ABC Pavillo-
ner A/S, der investerer meget i produktudvikling og går 
målrettet efter at ”være blandt de første med det sidste 
nye”, som han udtrykker det.
- KM15 er fremtidssikret og opfylder også de formodede 
krav i 2020, når det gælder midlertidig opsætning, siger 
han videre og fortsætter:

En række forbedringer
- Den nye pavillon lever fuldt ud op til den høje pro-
duktkvalitet, som ABC Pavilloner altid har været kendt 
for. KM15 ligner permanent byggeri og kan stables i op 
til fire etager, og dertil kommer en række forbedringer, 
som giver de markant lavere driftsudgifter – varmegen-
vinding, vandbåret gulvvarme, tre-lags energiruder, PIR-
sensor, væsentlig mere isolering i vægge, gulv og loft, 
natslukning af ”stand by”-forbrug, dagslysstyring og ikke 
mindst: Den er forberedt til solceller.
Jesper P. Bertelsen forventer stor efterspørgsel på KM15 
fra virksomheder og institutioner, som ønsker at sikre et 
godt indeklima og de bedste betingelser for deres medar-
bejdere. Desuden får man optimale tekniske muligheder. 
Bl.a. er pavillonen forberedt til fiberbredbånd og har 
alarmtilslutning i vinduerne.

Fleksibel indretning
- Et særkende for vores pavilloner er den fleksible indret-
ning. Der er fire flytbare vægge i KM15, hvilket gør det 
muligt at indrette den efter kundens ønsker og behov, 
pointerer Jesper P. Bertelsen og tilføjer, at man hos ABC 
Pavilloner også er i gang med en større miljøsatsning, 
der handler om recycling og bæredygtighed.
- Vi arbejder lige nu på at få vores produktion Svane-
mærket. Det vil give vores kunder, f.eks. børneinstitu-
tioner, en garanti for, at vores pavilloner er bygget af 
miljøvenlige materialer. De seneste to år har vi arbejdet 
med recycling og derigennem øget genanvendelse af ma-
terialer fra udlejningspavillonerne med 80 pct., forklarer 
han.

”Multihal” en succes
ABC Pavilloners ”Multimodul” er stadig meget efter-
spurgt, og siden introduktionen i 2010 er også virksom-
hedens ”Multihal” blevet en succes. Der er tale om store 
mobile lokaler med op til fire-seks meters lofthøjde – 
ideelle til produktion, lager og udstilling.
- ”Multihallen” er isoleret og derfor billig i drift, siger 
Jesper P. Bertelsen.
Med egen autoriseret VVS-installatør, elinstallatør og 
jord- og kloakmester er ABC Pavilloner totalleverandør 
og stiller desuden bygningsingeniør og bygningskon-
struktører til rådighed for kunderne. 

- Det har været en styrkelse af vores position i Køben-
havn og på Sjælland, at vi i 2012 åbnede kontor og 
serviceværksted i Karlslunde, så vi i dag står stærkt over 
hele landet, fortæller Jesper P. Bertelsen og har denne 
kommentar til fremtiden:

Modulbyggeri i fremtiden
- Vi ser store perspektiver for modulbyggeri i fremtiden, 
fordi alle gerne vil bygge økonomisk og hurtigere uden 
at slække på kvaliteten. Og det kan man opnå med vores 
modulbyggeri. 
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”Vi arbejder lige nu på at få vores produktion Svanemærket. Det vil give vores kunder, f.eks. børneinstitutioner, en garanti for, at vores pavilloner er bygget af miljøvenlige materialer”, 
siger Jesper P. Bertelsen.

FAKTA

ABC Pavilloner A/S er grundlagt i 1999 som én mands-virksomhed af ejer og direktør Kjeld S. Facius. I dag er virk-
somheden en del af Dansk ABC Holding, som også omfatter ABC Ejendomme, ABC jord/kloak, Baltic modules 
og ABC Inventar. ABC Pavilloner producerer moduler til både salg og udlejning og har specialiseret sig inden for 
kontor, undervisningslokaler, børnehaver og genhusning. Der er hovedsæde i Grauballe ved Silkeborg og afdelinger 
på Sjælland og i Litauen. Virksomheden beskæftiger ca. 125 medarbejdere.

“”KM15 er fremtidssikret og op-
fylder også de formodede krav i 
2020, når det gælder midlertidig 
opsætning.”
Jesper P. Bertelsen


