
DOMU 
MODULBYGGERI
… med gode leverandør løsninger 
og værdiskabende partnerskaber



Byggekoncept DOMU

Vores bolig units er bygget efter standard 
størrelser, som kan tilpasses ved at tilføje 
flere moduler ved siden eller ovenpå 
hinanden.

Vores 40 m2 bolig unit består af 3 celler på 
3,6 x 3,6 m hver. Vores 40 m2 unit kan 
derefter sammensættes til hhv. 80 m2, 
120 m2 osv.

Der er mange kombinationsmuligheder og vi 
kan pt. bygge op til 3 etager.



DOMU BOLIG UNIT

DOMU producerer råhuset, med færdighedsgrad efter kundens 

ønske

Fundamenter kan støbes samtidig med at der produceres boliger 

på fabrikken, hvilket reducerer byggetiden.

Råhuset leveres med lastbil og monteres på fundament med kran. 

Facade og tagløsning monteres direkte efter levering af råhuset.



FORDELE VED DOMU BOLIG UNITS

1. Byggetiden reduceres markant, op til 50%. 

2. Byggeriet flyttes indenfor i tørre og opvarmede fabrikshaller. 

3. Der er fuld kvalitetskontrol ved hver station, som DOMU UNITS går 

igennem. Hver UNIT udstyres med en unik QR-kode. 

4. Omkostninger forbundet med drift af byggepladsen minimeres. 

5. Byggeaffald kan reduceres med op til 90% gennem standardisering af 

processen og affaldssortering på fabrikken.

6. Der kan skaffes hurtig myndighedsgodkendelse, da datagrundlaget er 

klarlagt og præ-godkendt. 

● Sundt og komfortabelt 
indeklima. 

● Høj kvalitet via 
standardisering. 



BYGGEMETODE

Komponenter der er tilpasset 
produktionen
- Høj grad af standardisering
- KIT pakkede leverancer
- Plader/komponenter på mål
- Sporbarhed

Igangsætter DGNB certificering
Craddle to craddle fokus

INSPIRATION FRA 
BILINDUSTRIEN



LINJEPRODUKTION



DOMU FABRIKKEN 



INSPIRATION FRA 
BILINDUSTRIEN



QR KODE SYSTEM

QR - koden gør det enkelt at spore 
byggeriet af hvert bolig UNIT.

Det er DOMU’s svar på boligens servicebog. 

DOMU følger AB-18 hvilket giver 5 års 
garanti på alle elementer.

DOMU boliger har fuld sporbarhed gennem QR 
koden som påsættes hvert UNIT. 

KVALITETSSIKRING GENNEM PRODUKTIONEN



PARTNERSKAB

▪ Exhausto har proaktivt meldt sig på banen tidligt i projektet og har fysisk været en 
aktiv part i at finde de rigtige løsninger.

▪ Vigtigt for DOMU at der anvendes kendte brands og afprøvede løsninger, som 
vores kunder føler sig trygge ved.

▪ De væsentlige parametre er anlæggets effektgrad, støjsvag, (mindst muligt 
pladskrævende) og funktionalitet, herunder minimal service og vedligehold. 

▪ Serviceorganisation der kan støtte og vejlede ved driftsopstart af et boligprojekt.



Vores leverandører og partnere 

Inventar-partnere

Partnere og rådgivere

Materiale-partnere

Energi-partnere



Bolig type 1: 40 m2 bolig 
unit



Bolig type 1: 40 m2



MODEL TYPE 1

40 m2 brutto 1 værelse 1 etage

Bredde: 3,6 m
Længde: 11,05 m



Bolig type 2: 80 m2



Bolig type 2: 80 m2





SPØRGSMÅL?


