HJEMMEKOSELIG
OG TRYGGE
LØSNINGER FOR
ELDREBOLIG
Vi tilbyr fleksible, tilgjengelige bygg med høy kvalitet og
skreddersyr en løsning etter dine behov. Alltid med søkelys
på trivsel og godt arbeidsmiljø.

Gjennomtenkt til minste detalj
Våre arkitekttegnede eldreboliger innebærer ingen kompromisser.
Tvert imot. Ikke nok med at de oppfyller alle gjeldene byggeforskrifter,
bl.a når det gjelder lys, ventilasjon, varme og akustikk. De er også enkle
å tilpasse og romslige som gjør det lette å holde god avstand. På denne
måten skaper vi trygghet både for de boende og for personalet.
Vi bygger for trivsel og godt arbeidsmiljø. Derfor er bygningene allerede
fra start planlagt med fellesareal, omkledningsrom for personal, matsal,
rengjøringsfasiliteter, samt rom for administrativt arbeid og besøksrom.
De kommer også med fullt utrustet kjøkken utviklet i samarbeid
med Electrolux.

Vi leverer fleksibilitet
til Norges eldreboende
Det er ikke alltid lett å forutse fremtidens
behov. Men med tilgang til fleksible
og tilpassede løsninger for eldreboliger,
kan dere du trygg på at det finnes
løsninger for de utfordringene som
fremtiden kan føre med seg. Våre
modulbaserte løsninger kan være
på plass på bare noen uker etter
beslutningen er tatt. De skaper
et godt arbeidsmiljø for de ansatte
og gir mulighet til å gi god omsorg

og drive en bra virksomhet. Uansett
om du behøver komplementere en
eksisterende boligenhet, eller bygge
helt nytt, vi har løsningen.
Vi tilpasser løsningen etter dine behov
både når det gjelder leieperiode
og finansieringsmodell og sørger for
å optimalisere enhetene etter din
virksomhet. Med våre utleieløsninger
har du alltid full kontroll på kostnadene
og kan være trygg på at vi tar hånd
om service og vedlikehold. Når du ikke
trenger enhetene lenger, kan de raskt
demonteres og gjøre nytte for seg
et annet sted.

Leilighetsrom og brede
korridorer med sosiale soner.

Kontor, sosiale soner og
matsal i nær tilknytning.

BBR godkjent
Høy standard
Sosiale soner

Planlagt
for effektivitet
Hver seksjon rommer fire leiligheter med et lokalt
område på 33,7 kvm på hver. Takket være smarte
løsninger har våre arkitekter lykkes med å få ut et
bruttoareal på hele 176 kvm per seksjon, uten å gå
på kompromiss med komfort eller arbeidsmiljø.

Høy tilgjengelighet
Fullt utrustet kjøkken utviklet
i samarbeid med Electrolux.

Rask levering

Klimasmarte løsninger
•

Sirkulær bygge løsning bidrar til et
bærekraftig samfunn

•

Med trevirke som hovedmateriale har
våre bygg lave utslipp av CO2

•

Gjennom et industrielt byggkonsept
reduseres mengde avfall, og bruken av
materialer skjer på en ressurseffektiv
måte.

”

Det er like fint og ivaretar samme
funksjonalitet som hvilket som helst
nytt, permanent bygg.
Susanne Andreasson
Enhetsleder for omsorgsboligen Båstadsvägen 7A i Laholm.

De nye omsorgsboligene i Laholm
er et godt eksempel hvilke fordeler
det er å velge Adapteos fleksible
løsninger. Her bygges det et helt
nytt boenhetskompleks for eldre som
kommunen skal bruke i påvente av et
nytt permanent bygg kommer på plass.
				

Eldrebolig
Båstadsvägen 7A
i Laholm
40 leiligheter, 2650 kvm
Kjøkken, matsal og administrasjon

Boligkomplekset består av 40
leiligheter, et fullt utstyrt kjøkken, matsal
og kontorfasiliteter for administrasjon.
Til sammen 2650 kvm. Etter at
avgjørelsen var tatt, var de første
enhetene på plass bare 3 måneder
senere. Knappe 3 måneder etter det
kunne de første beboerne flytte inn.

Med over 35 års erfaring med
fleksibilitet og sirkulærtankegang
Med over 35 års erfaring med
fleksibilitet og sirkulærtankegang
Når du velger å leie en fleksibel bygning
av oss tar du del i et kretsløp som er
smart på flere måter. Ikke minst for deg
som kunde. Du blir en av mange som
deler på produksjonskostnaden, og når
du ikke lenger har behov for enhetene,
blir det pusset opp og flyttet til en ny
lokasjon andre kan ta det i bruk.

Enhetene får et langt liv, noe som igjen
naturligvis er positivt sett i et
bærekraftperspektiv.Med bygg som kan
tilpasses kan du bruke plassen du har
tilgjengelig best mulig uten å bruke mer
ressurser enn nødvendig, alltid med
mennesker og miljøet i fokus.
Adapteo har 35 års erfaring med
fleksible bygninger og mange
kommuner, skoler, bedriften og
omsorgsinstitusjoner har allerede valgt å
løse sine plassbehov med våre løsninger.
La oss hjelpe deg også.
Les mer på adapteo.no

Adapteo - alltid tilgjengelig
for å hjelpe deg!
Vår salgsorganisasjon gjør det enkelt
å komme raskt i gang med et nytt
prosjekt. Vi har det som skal til for å
forstå dine utfordringer og finne den
rette løsningen.
Head office
Strømsø Torg 9
3044 Drammen
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