
Præfabrikeret Byggeri

100m² færdig-
byggeri for   
hver arbejds-
dag
Vores koncept anvendes til alle former for 

byggeri, skoler, institutioner, kontor samt 

bygge- & campingpladser. Vores byggeri 

overholder alle gældende regler og normer 

for den aktuelle anvendelse.

Kompetencer
Vi er aut. kloak-, vvs- og el installatør med 

godkendt kvalitetssikring og klarer alle op-

gaver i total entreprise. Nyt tiltag er vores 

søsterselskab ABC Inventar A/S, der produ-

cerer og leverer inventar til alle formål.

Historien
Firmaet har eksisteret i 12 år & har 

erfaring fra de sidste 25 år fra produktion 

af industriel præfabrikation til både priva-

te og offentlige byggerier. ABC Pavilloner 

A/S er medlem af Byggeriets Evaluerings 

Center samt Byg Garanti.

Garanti – Pris
Vi giver altid en fast pris på vores opgaver, 

ligesom vi løbende har godkendt kvalitets-

kontrol på alle vores faggrupper.

„

”

Komfort og kvalitet til 

den aftalte tid og pris 

– så er det os.

Fakta om byggeriet

252m² permanent firma domicil 

med tegl facade og træ/alu 

vinduer og døre. 

Fakta om byggeriet

132m² stabelbare byggeplads-

moduler i Delux kvalitet.

 
Kan også lejes. 

Fakta om byggeriet

544m² kombineret institution i 

total entreprise fra byggemodning 

til færdig møblering. 

Fakta om byggeriet

216m² MultiModuler som stort 

kontormiljø.

Opportunities without limits!



25,2m2 udlejning
smodul med �ex-

vægge.
Trappetår

n i 2 etager fo
r permanent 

administration
.

320m2 døgn instituation med niveau-
fri adgang.

320m2 Fritidsklub m
ed ventilation i 

fællesrum, værksted, toile�er, depot 

& garderobe ih
h. til BR08.

197m2 Arkitek�egnet lavenergi hus m
ed tag-

terasse.

6 stk. små boliger incl. fundament 
og reetablering dkr. 1,8 mio.

272m2 miljøhus som børnehaven 

Lærkehuset. Pris dkr. 2
,2 mio.

8 stk. ferie bo
liger incl. fundament 

og reetablering
 dkr. 1,3 mio.
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Forhandler:ABC Pavilloner A/S

Sønderkrogen 7

Grauballe

DK-8600 Silkeborg

T +45 86 81 26 30

www.abcpavilloner.dk

„

”

Lad os sammen finde 

en løsning der passer 

til netop jeres behov!
Opportunities without limits!

610m2 institution med P-plads, hegn og  
etablering af lejeareal. 
Pris excl. moms kr. 6,5 mio.


