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ET NATURLIG VALG
Hvem velger du, når du skal utvikle eiendommen? Hvem kan gi deg de beste løsningene?  
Kostnadseffektivt, miljøvennlig og smidig – det er Reblock®.

Hos REBLOCK gruppen setter vi kunden i fokus. Vårt mål er å  levere nøkkelferdige, gode løsninger samt 
yte den beste servicen på  markedet. Vi har en serviceinnstilt kultur der alle har en YES-attitude. For oss er 
ingen utfordring for stor!

REBLOCK ønsker å gjøre alt det vi kan for at du som kunde skal bli så fornøyd som mulig med ditt prosjekt. 
Det får vi til ved å sammen fi nne den beste løsningen på dine utfordringer. 

Ofte gjøres dette ved at vi håndterer hele prosjektet fra A – Å. På denne måten blir ansvarsområdet lett 
å defi nere, og du som kunde kan være sikker på at ditt prosjekt er i trygge hender med REBLOCK som 
 totalleverandør.
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REBLOCK CONTRACTING 
BYGGER MULIGHETER!



BYGGMODULER
I markedet for modulbaserte boliger,  utleie-  og handels – og  næringsbygg er det trangt om plassen.  
Men Reblock® har  kommet for å bli. Vi er en solid og god  utfordrer på et marked som stadig har behov for 
smidige, kostnadeseffektive og miljøvennlige aktører. 

Med fokus på bærekraft, gjenbruk, miljø og fornybare ressurser, står vi godt rustet til å møte frem-
tiden med alt den måtte bringe. Samfunnsutviklingen i dag krever gode, bærekraftige løsninger, og ved 
å  fokusere på kostnadseffektive og  miljøvennlige  alternativer i alle våre  prosjekter, er vi en foretrukken 
 samarbeidspartner i dagens marked! 

Vår fabrikk i Europa er en kort reise unna, og vi har tett dialog med kunde og produksjon for å  imøtekomme 
alle krav og ønsker man kan komme over i et prosjekt med bolig eller næringsbygg.
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MODULER ER 
FREMTIDENS  

BYGGEMETODE!
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VÅR VISJON OG VÅRE MÅL

Vårt motto er "our world has endless possibilities" - I vår verden er alt 
mulig! Vi er ikke bare en bedrift. Vi er en sjel. Vi har følelser, meninger, 
erfaringer, egenskaper og idéer. Vi elsker å skape, og særlig når 
 utgangspunktet har vært «ingenting». Det er som en fødsel. Først er 
det ingenting. Plutselig er personen født – med et DNA som er grunn-
laget for personligheten. I en verden hvor alle er like, vil vi være unike 
og gjøre det vi har tro på. Vi følger ikke alle andres forventninger – nei, 
vi følger vår plan. Og den planen er større enn andres forventninger. 
For vi er ikke en vanlig bedrift. Vi er Reblock. 

Det andre ser på som problemer, det elsker vi å løse. For vi er 
 avhengig av å si «ja». For ellers ville vi vært som alle andre.  
Der begrensninger og realisme styrer. Sånn kommer vi aldri til å bli.
For i vår verden ER alt mulig.

Her hos Reblock® finner du en samarbeidspartner som kan bidra til å 
finne kreative løsninger, være en sparringspartner og ikke minst, som 
vet hvordan ting skal gjennomføres innenfor avtalte tids- og kostnads-
rammer.  
 
PROSJEKTUTVIKLING
Reblock ble stiftet i 2007, og har siden den gang, fra den spede 
 begynnelse blitt en meget kompetent leverandør innenfor segmentet 
modulbygg og containerbaserte løsninger. 

Vi har til enhver tid flere bolig – eller næringsbygg under oppføring, og 
vi gjennomfører alle typer prosjekter innenfor bolig, handel, kontor og 
hotell.

Vi har fordelen med en ansattmiks med høy kompetanse, som gjør at 
vi kan fungere som totalentreprenør, og følge prosjektene fra start til 
slutt – alternativt er vi en underleverandør i større prosjekter. I vår 
verden er alt mulig! Med 24 medarbeidere med ulik bakgrunn som 
styrker kompetansen vår på huset, er vi godt rustet til å ta tak i nye 
prosjekter!  

Vi har et stort, landsdekkende nettverk av samarbeidspartnere, som vi 
engasjerer til sentrale funksjoner i prosjekter der det er behov for det.

PROSESSEN I KORTE TREKK:
• Dialog/ prosjektforespørsel
• Møte/ behovsavklaring
• Tilbudsestimater med grovskisser
• Møte/ behovsavklaring
• Finspisset tilbud med detaljtegninger 
• Ordre/ evt endringer
• Kommunale søknader/ avklaringer av parallelle løp
• Iverksetting av produksjon
• Transport og montering
• Overtakelse

Reblock skal blir Norges ledende leverandør og bransjens naturlige førstevalg ved kjøp av løsninger 
 innenfor prefabrikkerte modulbygg og elementbygg.  
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HVORFOR VELGE MODUL?

MODULBYGG – FREMTIDENS  BYGGEMETODE
Modulbygg blir stadig mer utbredt, både i Norge og resten av verden. 
Det er en effektiv og kostnadsbesparende måte å bygge på. Det finnes 
mange grunner til å velge modulbygg fremfor konvensjonelle bygg. 
Innendørs produksjon i kontrollerte forhold og enkel logistikk er bare 
to av dem. Byggemetoden er også mindre belastende for nærmiljøet, 
da byggetiden på stedet er svært kort, sammenliknet med tradisjonell 
byggemetode. Modulbaserte bygg byr på mange spennende løsninger, 
og byggene kan tilpasses alle formål. Alt fra kontorlokaler og skoler, 
til leilighetsbygg og sykehus kan bygges på denne måten.

KORTERE LEVERINGSTID
Det folk flest forbinder med modulbygg er den raske og effek-
tive byggeprosessen. Hvis du velger å bruke modulbygg, vil bygget 
kunne stå klart på måneder, fremfor år. Lages inventar ferdig under 
 modulproduksjonen, vil du kunne montere komplette bygg på få dager. 
 Grunnmuren støper du samtidig som modulproduksjonen pågår, og 
bygget vil stå ferdig på null komma niks. 

Byggmodulene er fleksible, og kan tilpasses dine behov. Trenger du 
kjøkken, kontor, bad, heis, stue, soverom, terrasse, inngang, trapper, 
panoramavinduer, kjølerom, peis eller sauna? I vår verden er det kun 
fantasien som setter grenser. Vi er løsningsorienterte, og stolte av 

tilpasningsdyktigheten vår. Uansett om det er snakk om pris, utform-
ing, tekniske tilpasninger, leveringstid, lokale forhold eller krav fra det 
offentlige – vi sørger for at modulbygget møter dine behov.

FORDELER MED PERMANENTE  MODULBYGG
• En høyere annenhåndsverdi på bygget
• Mulighet til å omplassere bygget som fast installasjon et annet sted
• Tomt med permanent bygg øker verdien på området og du slipper å  
 oppgradere til et nytt bygg ved senere anledning
• Et permanent modulbygg kan enkelt bygges ut ved behov
• Verdien til et permanent bygg på tomten vil øke med tiden

REBLOCK® SOM TOTALENTREPRENØR
Vi i REBLOCK® ønsker at du som kunde alltid blir ivaretatt. Derfor 
anbefaler vi at du gjør det så enkelt som mulig – la REBLOCK® fungere 
som totalentreprenør for prosjektet ditt. Det sørger for samme gode 
kvalitet i alle ledd, og du slipper å forholde deg til flere kontaktperson-
er gjennom prosessen.

REBLOCK® tilbyr salg, utleie og leasing av modulbygg. Ta kontakt med 
oss, så finner vi den beste løsningen for akkurat ditt prosjekt

Modulbygg kan være både permanente og flyttbare – hos REBLOCK® får du begge deler. Vi bygger 
 modulbaserte bygg tilpasset hvert enkelt prosjekt. Med andre ord: En fleksibel byggemetode med særs 
kort leveringstid.
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LØSNINGER

Vi kaller moduler "byggeklosser for 
 voksne". Det passer godt til vårt slagord 
«i vår verden er alt mulig»! Moduler gir 
en enorm fl eksibilitet og de fl este er ikke 
klar over alle  mulighetene som fi nnes med 
våre modul- produkter. Bruksområdene er  

 nærmest  uendelige og kan  dimensjoneres 
som  ønskelig. Modulene kan bygges 
 etter egne mål i høyde, bredde og lengde. 
 Sammenkoplingen kan gjøres i alle lengde- 
og  høyderetninger. Spennvidden er dermed 
stor innenfor  løsningene vi kan levere.

MODULER

• Kontor
• Leiligheter
• Studenhybler
• Hotell
• Restauranter
• Bensinstasjon
• Utstilling

• Barnehage
• Skole

• Anleggsbrakker
• Rigg og bo
• Kontorrigg
• Kantinebygg
• Garderobe
• Sanitærmoduler
• Visningsmoduler

• Påbygg
• Boliger

• Boliger for 
 vanskeligstilte (BFV)

• Sykehus
• Omsorgsboliger
• Kantine
• Laboratorie

VÅRE PROSJEKTER OMFATTER BLANT ANNET:

BYGG UNDERVISNINGANLEGG PRIVATHELSE OG OMSORG
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PERMANENTE BYGG

Våre permanente byggmoduler leveres i et 
 uendelig omfang av mål og løsninger som 
 tilpasses utbyggers plan- og fasadetegninger. 
Det fi nnes ikke begrensinger på hva som kan 
 leveres. Løsninger og budsjett står alltid i fokus 
hos oss som leverandør. 

Strenge krav til teknisk dokumentasjon blir fulgt 
iht. krav. Fordelen med modulproduksjon er 
enorm og gir kunden et fantastisk  sluttprodukt. 
En produksjonslinje under tak som ikke er 
utsatt for vær og vind gjør at muligheten for feil 
og mangler er minimal. På en produksjonslinje 
for modulbygg er det gode kvalitetssikringssys-
tem, gjentatte arbeidsoppgaver og derfor 
større mulighet til å avdekke avvik under trygge 
forhold. Konvensjonell bygging må for hvert 
 prosjekt sette opp «sin» produksjonslinje på 
nytt og konstruksjonen er samtidig utsatt for 
vær og vind. Den aller største fordelen er at 
man jobber under veldig trygge forhold på fab-
rikken.

FLEKSIBILITET
Modulene består av totalt 8 hjørner. Innen-
for disse kan vi levere alt du måtte ønske 
å ha av løsninger. Kjøkken, soverom, bad, 

peis,  trapper, heis, kjølerom eller panorama 
  vinduer er bare noen av alternativene. 

Dimensjonene pr. modul kan variere mye 
i samme prosjekt. Sammen kan alle disse 
 modulene utgjøre et bygg på for eksempel 2500 
kvm som kan settes opp på tomten på svært 
kort tid etter produksjon.  Ut fra totaliteten av 
prosjektet gjøres en tilnærming på hva som blir 
den beste måten å løse prosjektet på. Nøkkelen 
til alt ligger i å fi nne krysningspunktet mellom 
kvalitet, økonomi og leveringstid. 

DITT PROSJEKT 
Vi i REBLOCK ønsker alltid at du som kunde 
blir godt ivaretatt. Vi anbefaler å gjøre det så 
enkelt som mulig ved å velge REBLOCK som 
totalleverandør for prosjektet. Vi vil da være 
med deg i hele prosessen og gi deg nøkkelen 
etter ferdigstilt prosjekt. 

VI TAR ANSVAR 
REBLOCK tar stor stolthet i kvaliteten på våre 
prosjekter. Vi spiller med åpne kort og vil 
alltid ta ansvar dersom avvik skulle dukke opp 
i løpet av prosessen. 

MODULER
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FUNDAMENT
Fundamentet blir prosjektert ut 
fra grunnforhold og bygget. Det 
er mange løsninger vi kan levere. 
Noe som ofte blir brukt er stan-
dard ringmur hvor systemer som 
Vartdal er en gjenganger. 

Vi tilbyr også punkt-fundamenter-
ing og mulighet for helstøpt såle. 
Eventuelt en kombinasjon, alt 
etter hvordan helheten av pros-
jektet blir utformet. REBLOCK 
tilbyr også nye skruløsninger som 
i fl ere prosjekter har vist seg å 
være svært kostnadsbesparende.

ELEKTRO 
All elektroinstallasjon er utført 
iht. NEK400 med skjult utførelse. 
For permanent bygg blir sluttkon-
troll og samsvarserklæring utført 
lokalt etter at bygget er montert 
opp og sammenkoplet. Det er 
enten 230 eller 400 volt tilkopling, 
eller mulighet for kombinasjon-
sløsning. Svakstrømsanlegg som 
brann, telefon og data kan install-
eres iht. kundens ønsker.

TEKNISKE TEGNINGER
Vi leverer full teknisk 
 dokumentasjon på byggets 
 oppbygging - FDV. Omfanget av 
 dokumentasjonen varierer fra 
prosjekt til prosjekt og ut fra 
tekniske krav. REBLOCK har egen 
avdeling som tegner både plan- og 
tekniske byggetegninger inhouse. 

PROSJEKTERING
REBLOCK ferdigprosjekterer alle 
prosjekter ut fra avtalt omfang. 
Enten som "modulleverandør" 
eller "totalentreprenør".
I prosjekteringsrunden blir 
 samtlige fagfelt som bygge-
teknisk, elektro, VVS og 
 fundament gjennomgått. 
Vi avtaler møter med kunder 
og underleverandører for at 
 totalopplevelsen blir god. 
Du som kunde vil holdes løpende 
informert om fremgang i 
 prosjektet. 

Sertifiseringer:

NØKKEELFERDIG
MODULER
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SØKNADER 
Søknader er en stor og viktig del 
av prosessen med å sette opp 
bygg. Hensikten med reglene er 
å sikre høy kvalitet. Det er viktig 
å starte tidlig med byggesøknad 
og at all dokumentasjon blir 
utarbeidet korrekt for å unngå 
forsinkelser. REBLOCK  hjelper 
deg med utarbeidelse av alt 
fra rammesøknad til komplett 
 byggesøknad.

MONTERING
Modulene er klargjort for kraning når de ankommer byggeplassen. Modulene kommer med alle  deler 
 integrert i modulen, noe som gir rask montering på stedet. Modulene leveres inntil 95% ferdig pr.  enhet 
og kan enkelt kranes på fundament for tilkopling av el- og  sanitære systemer. REBLOCK har egne 
 monteringsteam for små og store prosjekter over hele landet. 

BRANN
Blir prosjektert ut fra behov 
kunden måtte ha. Alle våre 
midlertidige konstruksjoner av 
tre blir produsert med minimum 
EI30 for vegger, tak og gulv.  For 
permanente moduler blir de 
prosjektert iht. krav som kommer 
frem under prosjekteringen med 
full brannteknisk dokumentasjon. 
Videre levering av utstyr som 
sprinkleranlegg, brannslukning-
sapparat, brannalarmsystem og 
nødmerking kan integreres i våre 
leveranser.

SANITÆR
Skjult installasjon med rør i rør 
system og fordeler-skap. For 
permanentbygg leveres det med 
støpte gulv på bad med fall, 
fliser på gulv og vegger og gode 
kvalitetsprodukter for det sani-
tære anlegget som Ifö, Gustavs-
ber eller tilsvarende. Fullstendig 
dokumentasjon medfølger det 
sanitære anlegget. Enkel utven-
dig tilkopling i enden eller under 
modulene.

VENTILASJON
Midlertidige bygg leveres normalt 
med mekanisk ventilasjon eller 
mini-ventilasjon som "VL100". 
For permanente bygg leverer vi 
ventilasjon iht. de krav som blir 
satt for antall personer som skal 
oppholde seg i bygget. Skjulte 
eller åpne rørgater.
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FERDIGSTILT

Sundt Air/ Avinor
Oppdragsgiver:  Sundt Air/ Avinor
Tidsrom:  14 uker totalt
Prosjekt:  Ventelounge Sundt Air/ Avinor

Reblock® fikk i oppdrag å sette opp et bygg til Sundt Air og  Avinor 
i fellesskap. Vi gjennomførte hele entreprisen, inkl. graving, 
 fundamentering, vvs/ elektroarbeider, samt interiør og noe inventar. 
Fasadeplater i Cembrit fasadesystem

Fasilitetene benyttes av både Sundt Air og Avinor, og i lokalene er det 
både ventesoner, kontorfasiliteter og kjøkken for gjester og ansatte. 

Prosjekt ferdigstilt og levert 2018

PROSJEKT

Terminal med adkomst direkte fra rullebane.  
Oppdragsgiver ønsket en ankomst/ avgangshall for  
kunder, skånet fra  hovedterminalen. 

OPPDRAG BESTO I:
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FERDIGSTILT
PROSJEKT

Designe et flott prosjekt som kunne flyte inn i omgivelsene 
samt ha et moderne utseende og byggeteknikk.

OPPDRAG BESTO I:

Tube Privat bolig
Lokasjon:   Estland
Installasjonstid til tett bygg:  1 uke
Konstruksjon:   Rammeverk i trevirke
Grunnflate:   133m2

Bygget ble levert som prefabrikkerte tre-elementer  yttervegger, 
innvendige vegger, etasjeskiller, tak m.m.  Skjøter og fasadeplater ble 
installert på plassen.Bygget har store lyse vindusflater, dette gjorde 
at vegger og tak måtte avstives kraftig.I stedet for vanlige gipsplater 
til avstiving, ble det brukt de kraftige Fermacell platene. Taket ble 
utført med båndtekking på plassen. Bygget har gulvvarme i alle rom. 
 Laminert tømmer ble brukt på bærende konstruksjoner pga store 
spenn. Alle sammenkoblinger ble skjult i konstruksjonen.

Energiklasse B

Prosjekt ferdig levert i 2017
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FERDIGSTILT
PROSJEKT

Utvikle og sette inn modulenheter og elemeenter i samarbeid 
med utvikler on-site. Bistå kunde med å utvikle arealeffektive 
leiligheter, samt å sette inn terrasser med glass.
Oppdraget var også å lage enheter som glir inn i kystlandskapet 
på en god måte.

OPPDRAG BESTO I:

Sandbakkveien
Lokasjon:   Stadsbygd, Norge
Grunnflate:   509m2 (pr leilighetskompleks)
Bygningstype:   6 boenheter pr kompleks
  3 nye bygninger
  18 leiligheter
Konstruksjonssystem:  Pre-fabrikkerte modulenheter i    
  treverk (tek17)

Fabrikkproduserte moduler, med ferdig installerte dører,  vinduer, 
isolasjon, samt våtrom. På byggeplass ble det installert takelementer, 
samt fasadeplater og balkong

Produksjonsår: 2017
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FERDIGSTILT
PROSJEKT

Jobbe sammen med kunde i og kunne prosjektere et moderne 
og tidsriktig leilighetshus med elementer fasade.

OPPDRAG BESTO I:

Svavelstickan
Lokasjon:   Norrköping, Sverige
Konstruksjonssystem: Prefabrikert tre ramme med elementer.

Bygningsmasse med totalt 27 leiligheter, I varierende størrelse fra 55 
til 93m2. Bygget er koblet sammen med broer laget i laminert tre og 
heltre. Leilighetene har balkonger med glass. Takhøyde på leiligheter 
på  bakkeplan er 4,1 meter, for en annerledes romløsning! 

Produksjonsår: 2018
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REBLOCK GRUPPEN

REBLOCK-gruppen tilbyr en rekke modulbaserte og fl yttbare 
løsningersom spenner fra små kontorer, pop up-butikker, verksted-
er,  aggregat-containere, fi skeforedling-containere, ROV-containere, 
styreroms-moduler og sanitæranlegg til ambisiøse produksjonsanlegg 
og bygninger.Gruppen har levert alle typer containerbaserte prosjek-
ter langt utover Norges landegrenser.

Leveransene strekker seg helt fra Antarktis til Kazakhstan. Det blir 
lagt sport i det å løse kundens utfordringer så langt det lar seg gjøre i 
henhold til budsjett, løsninger og tid. Reblock -gruppen har solgt mer 
enn 3000 containere i inn- og utland, og har en utleiefl åte på over 500 
containere. Totalt består de seks selskapene av 24 ansatte som er fra 
10 ulike nasjoner. Gruppen har blitt Gaselle-nominert fl ere ganger 
og blir ofte omtalt i media. REBLOCK har vunnet modul og anbud-
sprosjekter for over 70 millioner på under ett år. Siden oppstarten 
har  gruppen vokst med mer enn 3500 prosent. Kundebasen er nå på 
over 10 000 kunder og Reblock har frem til i dag solgt for over en halv 
 milliard siden oppstarten.

Alt startet med en ganske uvitende 22 åring som utfordret en 
 tradisjonsrik bransje preget av lite nytenkning. REBLOCK fortsetter å 
vokse, og  fremtiden er fortsatt full av muligheter. 
Derfor er vårt slagord; I VÅR VERDEN ER ALT MULIG!

Vårt mål: BLI STØRST I BRANSJEN!
Slagordet: I VÅR VERDEN ER ALT MULIG!

Siden oppstarten har bedriften hatt en formidabel utvikling. 
 Reblock-gruppen består i dag av seks ulike selskaper som drives 
av Richard og medeier Senol Kamburce. Til sammen eier de 100 
prosent av morselskapet REBLOCK Holding AS. Gruppen tok i 2016 
etter mye hardt arbeid plassen som Norges tredje største selskap i 
sin bransje.

Richard Anfi nsen Sandvik og Senol Kamburce.

REBLOCK
Container AS

REBLOCK
Rental AS

REBLOCK Holding AS

REBLOCK
Solution AS

REBLOCK
Contracting AS

Richard Anfinsen Sandvik

70%
Senol Kamburce

30%

REBLOCK har to ganger blitt kåret som Gasellebedrift
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SKAL VI SE PÅ DET NESTE  
PROSJEKTET SAMMEN?
KONTAKT OSS GJERNE!

LINDA SIMONSEN      
Salgs – og markedsleder

 +47 951 73 618
 linda@reblock.no

OLAV MIKAL FYKSE    
Driftsleder 

 +47 970 18 583
 olav@reblock.no
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TELEFON +47 63 80 09 80        I       EPOST: POST@REBLOCK.NO       I       GAMLEVEIEN 2, 1473 LØRENSKOG       I       WWW.REBLOCK.NO

I VÅR VERDEN ER ALT MULIG




