VI BYGGER
FLEKSIBLE
SAMFUNN

Adapteo bygger,
leier ut og selger
fleksible bygg
Vi kan bygge om, gjenbruke, skalere
opp eller ned og til og med flytte
byggene våre i løpet av noen uker.
Dette gjør vi gjennom å bruke
et modulært og sirkulært bygge
konsept.
Når brukeren trenger en forandring kan byggene
tilpasses. En skole kan utvide dersom antall barn
øker eller et kontor kan omdefineres dersom
selskapet omorganiserer.
Vi tror at den beste kuren for usikkerhet er evnen
til å tilpasse seg og det krever fleksible bygg. Våre
bygg brukes i noen dager eller på ubestemt tid.
På den måten bygger vi fleksible samfunn.

* Läs mer om förutsättningarna på Adapteo.se

Fleksible
kontorløsninger
Enten du ser etter cellekontor eller en
åpen kontorløsning, kan vi optimalisere
arbeidsplassen din for alle typer
oppgaver eller arbeidssitussjoner.
En måte å håndtere en uforutsigbar fremtid der
antall ansatte kan variere over tid.
Evne til å forbedre samarbeid ved å plassere
kontorbygningen akkurat der du trenger den,
f.eks i nærheten av produksjonsanlegget.
Fornøyde ansatte gjennom å sikre et godt
arbeidsmiljø.
En mulighet for merkevarebygging ved å tilpasse
kontoret ditt slik at det gjenspeiler merkevaren din.
Redusert nedetid og forstyrrelser gjennom
rask etablering.

* Läs mer om förutsättningarna på Adapteo.se

Fleksible planløsninger
for ulike funksjoner
To eksempler på plantegninger for
kontorer med to etasjer.

Kontor

Malmø, Sverige
Fleksibiliteten og romsligheten
i denne kontorløsningen passer
perfekt til organisasjonens krav til
møter, samtaler og informasjonsflyt.
Kristina Olofsson
Prosjektansvarlig, Region Skåne

”

Oppussing av Malmø universitetssykehus er et stort og
komplekst prosjekt, og prosjektorganisasjonen hadde
behov for en modern kontorløsning som kunne dekke
alles behov og plasseres i nærheten av byggeplassen.
Adapteos fleksible kontorløsning fungerer som
arbeidsplass for ca 150 personer. Prosjektkontoret
har 3 etasjer og er spesialtilpasset av arkitektfirmaet
White Arkitekter.

Fleksible
skoleløsninger
Evnen til å tilpasse seg er et sentralt
krav i en skoleløsning. På den måte
kan du håndtere skiftende antall
elever og klasseromsbehov.
Evnen til å håndtere ustabile elevmasser og
aldersgrupper – selv med korte frister
Evnen til å oppfylle budsjetter og foreta tilstrekkelig
prioriteringer – leie plassen du trenger når du
trenger den, og redusere størrelsen i det øyeblikket
du ser en endring i elevantallet.
Fornøyde elever, ansatta og foreldre ved å tilby
modern læringsmiljøer
En overgangsløsning av høy kvalitet plassert der du
ønsker mens du renoverer eksisterende bygg.

* Läs mer om förutsättningarna på Adapteo.se

Skole

Køge, Danmark
Jeg vil si jeg er svært imponert for å
si det mildt, av hva man kan oppnå
med fleksible skoleløsninger.
Mads Andersen (K) for SN.dk
Leder av skolekomiteen

Da det ble oppdaget mugg i Vemmedrupskole, var
det behov for en fleksible skoleløsning som kunne
plasseres i nærheten av det gamle skolebygget og
sikre god luftkvalitet mens den gamle skolen ble
renovert.
Adapteo leverte en førsteklasses løsning som kunne
settes opp på lekeområdet til den gamle skolen.
På den måten kunne man sikre at driften kunne
fortsette med så lite forstyrrelser som mulig.

”

Tilpassende løsninger
for ulike funksjonskrav
Eksempler på plantegninger for tre
ulike skoler.

Fleksible
barnehager
De minste trenger ofte et større utvalg
av rom; stellerom, hvilerom, lekerom,
personalrom m.m. Våre fleksible
barnehage-løsninger tilbyr mange
forskjellige bruks-områder, med et bredt
utvalg av muligheter for finpuss i interiør
og utvendig design.
Muligheten til å håndtere ustabil befolkningsvekst og
aldersgrupper – selv med korte frister.
Muligheten til å oppfylle budsjetter og foreta
tilstrekkelig prioriteringer –lei den plassen du trenger
når du trenger den og reduser når behovet avtar.
Muligheten til å maksimere arealbruken ved å tilpasse
bygget til tomtearealet du har tilgjengelig
En god og smidig opplevelse ved hjelp av stødig
prosjektledelse.
* Läs mer om förutsättningarna på Adapteo.se

Ulike planløsninger
til en barnehage
Planløsningen til en barnehage vil
tilpasses ulike funksjonskrav og
behov.

Barnehage
Tampere, Finland

Vi liker fasilitetene svært godt, og
de er betraktelig bedre enn det vi
hadde tidligere.
Tommi Järventausta
Direktør of Linnainmaan päiväkoti

”

Da barnehagen Linnainmaan païväkoti i Tammerfors,
Finland fant ut at deres nåværende bygning hadde
innendørs kvalitetsproblemer, trengte de raskt en ny
barnehage for å unngå forstyrrelser mens den gamle
bygningen ble renovert.
Adapteo levert en topp modern, høykvalitets
barnehage som dekket alles behov, barn så vel som
voksne.

Rental space
Lei for dine behov

Adapteo tilbyr prefabrikerte,
fleksible bygg for utleie, tilpasset både
kort- og langtidsleie hovedsakelig innen
offentlig sektor, men også til industrisektoren og privat næringsliv.
Våre fleksible løsninger er spesielt egnet for å
forbedre sosial infrastruktur, f.eks skoler, barnehager,
eldre omsorg og spesialtilpassede boliger.
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Permanent space
Kjøp etter dine behov

Adapteo tilbyr permanent,
skreddersydde og prefabrikerte
løsninger til både offentlig og privat
sektor.
Selv om byggene er designet for permanent bruk,
er de basert på selvstendige enheter. Dette gjør at
bygget kan tilpasses når behovet endrer seg.
Som et alternative til å kjøpe, tilbyr Adapteo
muligheten for langtidsleie i form av leasing. Det
innebærer også muligheten til å kjøpe bygget når
leasingen er utløpt.

Vi er klare til å hjelpe deg med
å løse behovene i din kommune
eller region. Kontakt oss, så
kommer vi tilbake til deg så
snart som mulig.
Head Office
Strømsø Torg 9, 3044 Drammen
+47 32 27 30 30
info.no@adapteo.com
www.adapteo.no

