
VI BYGGER 
FLEKSIBLE BARNE-
HAGER AV FØRSTE 
KLASSE!



Mer plass i  
barnehagen! 
Barnehagens fysiske miljø påvirker barnas 
utvikling, helse og læreevne. Spesielt 
barnehagens lydnivå er et område som får 
mer og mer oppmerksomhet og lydmiljøet 
oppleves ofte som dårlig i barnehagene.

Et problemområde i mange barnehager 
er plassen – for mange barn plasseres ofte 
sammen i for små lokaler. Med en fleksibel 
barnehage kan barna og personalet få den 
plassen de ønsker og trenger.



Oppfyller behovene nå og i fremtiden 

Gir deg verktøyene for å møte en 
varierende befolkningsvekst

Vi kan montere ett bygg på kun et par 
dager dersom akutte behov oppstår

Bidrar til en bærekraftig utvikling 
gjennom sirkulær byggeteknikk

Barnehager av  
første klasse!
Vi bygger barnehager som holder høy kvalitet og 
oppfyller kravene til arbeidsmiljø for både barna 
og personalet. Våre bygninger er trygge og sikre 
med god luft, lyd og lys. Fordelen med en fleksibel 
barnehage er at du kan øke og redusere kapasiteten 
for virksomheten uten forsinkelser. 



En fleksibel barnehage med god luft ble løsningen 
for Rennebu kommune! Med flere søkere til 
barnehagen enn tilgjengelige plasser var det behov 
for nye lokaler. Med god ventilasjon og fleksibilitet 
høyt på prioriteringslisten gikk oppdraget til 
Adapteo. 

Babyboom innebar 
nytt barnehagebygg 
i Rennebu

Vi hadde flere søkere enn vi hadde 
plasser, det var rett og slett plassmangel, 
styrer Mona Elven i Vonheim barnehage. 

Mona Elven 
Styrer i Vonheim barnehage ”



Fordelen med  
tilpassningsbare bygg

Fordelen med tilpasningsbare bygg, er at 
de kan justeres underveis. Man kan legge 
til rom, fjerne rom eller flytte bygget 
dersom behovet endres, noe som gir 
verdifull fleksibilitet.

Jessica Skrak Granqvist 
Rektor ved Farstaborg barnehage i Gustavsberg

”



Adapteo bygger og 
leier ut tilpasningsbare 
bygninger

Adapteo tilbyr førsteklasses fleksible bygg til både privat 
og offentlig sektor. Vi er brennende opptatt av hvilken 
effekt innemiljøet i et bygg har på menneskene som 
bruker det. Derfor strekker vi oss langt for å sikre rett 
løsning uansett hvilke utfordringer du måtte ha. 

Vårt samfunn står overfor store endringer de kommende 
årene, og uansett hvilke utfordringer fremtiden medfører, 
mener vi at tilpasningsevne er den beste løsningen. 
Med en fleksibel og sirkulær byggeteknikk kan vi endre, 
gjenbruke, skalere opp og skalere ned våre bygg på et 
par uker.
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Trenger du mer plass?  
Ta kontakt med oss, så hjelper vi 
deg med å løse plassbehovet ditt.

Head Office

Strømsø Torg 9, 3044 Drammen

+47 32 27 30 30

info.no@adapteo.com

www.adapteo.no


