
DET TOPP- 
MODERNE  
KONTORET 



Et fleksibelt kontormiljø 
– med medarbeideren i 
fokus

Velkommen til det toppmoderne kontoret! 
Dette kontoret er spesielt siden det er 
fleksibelt – det innebærer at du får et 
arbeidsmiljø som tilpasses etter dine behov. 
Her trives medarbeiderne i lyse og luftige 
innendørsmiljøer med godt planlagt flyt. Enten 
dere er et kreativt team med behov for åpne 
arbeidsflater, eller om arbeidet best skjer i 
ro og mak, kommer dette kontoret til å være 
optimalt for din arbeidsplass. 





Åpne flater som fremmer 
fellesskap på arbeidsplassen





Lyse og luftige kontorer 
som tilpasses etter behov







Herlig terrasse for vellykkede 
forretningsmøter





Lys og elegant 
trappehusløsning med heis



Objektbeskrivelse
Et toppmoderne kontorlandskap er mer enn bare fire vegger. 
Det er en arbeidsplass som bidrar til et bedre arbeidsmiljø 
for deg og dine kolleger. Dette kontoret gjør akkurat det. 
Med en gjennomarbeidet planløsning som tar hensyn både 
til fellesskap og arbeidsro, gis de beste forutsetningene for 
et godt utført arbeid. 

Kontorets moderne design er både praktisk og fungerer 
friksjonsfritt. Her kan du velge alt fra åpne kontorlandskaper 
til enkeltkontorer – og hvorfor ikke legge til et loungeområde 
eller et konferanserom når du likevel er i farten?



Store vinduer skaper godt med lysinnslipp, og kombinert 
med god ventilasjon sikres et godt arbeidsmiljø på kontoret. 
Ventilasjonssystemet kan fås med eller uten kjølig tilluft for 
et friskt og behagelig klima året rundt. Kontoret oppfyller 
også kravene til universell utforming med heis og tilpassede 
toaletter. 

Utformingen av kontoret er planlagt ned i minste detalj 
og kan endres etter situasjonen. Kontorrommene gir 
medarbeiderne et sted å utvikles og samspille med 
hverandre i miljøer som fremmer arbeidsglede. 



Rombeskrivelse
ENTRÉ
En lys og imøtekommende entré gjør inntrykk  
på så vel medarbeidere som besøkende. 
Består kontorbygget av flere plan, kan du 
velge mellom heis, innvendig trappehus og 
et trappehustårn ved entreen. 

LOUNGEOMRÅDE
Kontorets koselige loungeområde med det lille 
ekstra. Her kan du slå deg ned i noen av de 
bekvemme sofagruppene og nyte en kaffe med 
en kunde eller kollega. Et gjennomtenkt interiør, 
utviklet sammen med innredningsfirmaet 
Ercomi, kan velges som tilvalg. 

ÅPENT KONTORLANDSKAP
For den som ønsker å arbeide i fellesskap, 
tilbys et åpent kontorlandskap med rom og 
godt med naturlig lysinnslipp. For å gi beste 
mulige arbeidsklima og redusere støynivået 
er det montert akustikkplater tett mot taket. 
Kontorlandskapet kan for eksempel innredes      
i klynger med fire arbeidsplasser i hver. 

KONTOR
For det arbeidet som krever mer stillhet og 
ro, tilbys kontorer med moderne preg. Du kan 
velge mellom enkelte og dobbelte kontorer 
etter behov. Gjennom innglassede vindusvegger 
får medarbeideren en økt følelse av fellesskap 
og tilgjengelighet. 



KONFERANSEROM
Lyse og friske konferanserom med god 
ventilasjon. Sammen med moderne teknologi 
gis de beste forutsetningene for effektive 
møter i et godt arbeidsmiljø. 

KJØKKENHJØRNE/KJØKKEN
I forbindelse med loungeområdet finnes det 
et kjøkkenhjørne utstyrt for å lage en enklere 
lunsj eller varme medbrakt matboks. Her har 
man kaffe- og lunsjpauser i et trivelig miljø 
som sikrer matro for medarbeiderne. Det 
er også mulig å knytte et storkjøkken til det 
eksisterende kontorbygget. 

TOALETT
Toalettene i kontorbygget holder høy standard 
og oppfyller dagens krav. HWC oppfyller 
kravene til universell utforming for personer i 
elektrisk rullestol i henhold til TEK17.



Det fleksible 
kontoret
Det kontoret du nylig har lest om, er konstruert for å gi 
deg mulighet til å visualisere den tilpasningsevnen som et 
fleksibelt og toppmoderne kontor fører med seg. Med en 
rekke alternativer med fleksible enheter og tilvalg sikrer vi at 
akkurat dine behov tilfredsstilles – uansett om du trenger et 
påbygg eller et helt nytt kontor. 

Adapteos fleksible enheter tilbyr deg uante muligheter til å 
skreddersy kontormiljøet etter situasjonen virksomheten står 
overfor. Det toppmoderne kontoret gjør at du kan oppdage 
hvilke behov du faktisk har, i stedet for å bygge noe nytt som 
risikerer ikke å passe virksomheten i siste instans. 



Om bygget
ANTALL ROM
Etter ønske både med hensyn til størrelse 
og antall.  

AREAL
Alt fra et enkelt påbygg til et helt kontor. 

BYGNINGSTYPE
Med en stor variasjon av byggeløsninger 
kan vi skreddersy et opplegg etter dine 
behov. For eksempel kan kontoret bygges i 
opptil tre etasjer, fasaden kan tilpasses etter 
omgivelsene, og bygningen kan knyttes til 
et eksisterende kontor. 

OVERREKKELSE OG BRUKSTID
Når du trenger den, så lenge du har 
behov.  

SIRKULARITET
Våre bygg inngår i et kretsløp. Det 
innebærer at bygget tas ned, renoveres 
og gjenbrukes når du ikke lenger har 
behov for det. 



Tekniske 
egenskaper
OPPVARMING
Oppvarmingen skjer enten gjennom luft-
vannvarmepumpe eller lavtempererte 
panelovner. Vannbåret varme og andre 
varmekilder som fjernvarme kan velges 
som tilvalg. 

BELYSNING 
Belysningen skjer gjennom innfelte LED-
plater plassert i rom og korridorer etter behov. 
Gjennom tilvalg kan LED-platene kobles 
sammen for å styres i valgfrie soner. Belysningen 
styres med trådløs trykknapp. 

AKUSTIKK
Gjennom halvvegger med mineralullisolering 
og uventilert luftspalte skapes et godt lydbilde 
på kontoret. Støy og etterklangtid dempes med 
akustikkplater i undertaket i bygget. 

VENTILASJON
I hvert forsyningsbygg er det plassert et FTX-
aggregat. Tilluften kanaliseres i to kanaler 
plassert i respektive korridor og tilføres i 
rommene via dyse. Varme gjenvinnes med 
roterende varmevekslere, og tiden styres 
med tidsur. 

TELE- OG DATAINSTALLASJON
PDS-nett kan trekkes i forhåndsinstallerte 
kanaler i tverr-/lengderetningen i bygget. 
Uttak for tele- og datatrafikk kan plasseres i 
forhåndsinstallert veggkanal. 



Det bærekraftige 
kontoret
Det toppmoderne kontoret bidrar til et mer bærekraftig samfunn 
– innenfra og ut. Foruten å skape et godt arbeidsmiljø for 
medarbeiderne er kontoret også oppført med tanke på klimaet. 

ARBEIDSMILJØ 
I kontorlokaler hvor man har tenkt på alle detaljer rundt lysinnslipp, 
akustikk, ventilasjon og fargevalg, blir det enkelt å arbeide effektivt.

RESSURSFORVALTNING
Kontorbyggene er designet for lavt energiforbruk med god 
varmeisolering og tetthet og høy grad av varmegjenvinning med 
varmevekslere i ventilasjonssystemet. Solpaneler kan monteres mot 
bygget for ytterligere ressursforvaltning. Materialer velges med 
prioritering av fornybart råmateriale, og bygget er utformet for 
et nordisk klima.

MILJØPÅVIRKNING
Alle våre bygg er prefabrikerte og flyttbare, noe som innebærer at 
mengden restprodukter minimeres under byggets levetid. Valg av 
materiale og delsystem gjør vi med prioritering av gjenvinnbarhet 
for å minimere skadelig miljøpåvirkning.
Adapteo AS er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.



Fleksibel 
finansiering
Det toppmoderne kontoret tilbyr deg 
økonomisk frihet gjennom fleksibel 
finansiering.

Enten du har behov for å supplere et eksisterende 
kontor, eller bygge et helt nytt, har vi løsningen. Din 
situasjon er unik, derfor tilpasser vi så vel leieperiode 
som finansieringsmodell etter dette og påser at du får 
den optimale løsningen for akkurat din virksomhet. 

Med våre fleksible løsninger har du alltid full kontroll 
på kostnadene og kan være sikker på at vi tar hånd om 
forbedringer og vedlikehold av bygget. Vi arbeider sirkulært, 
noe som innebærer at når du ikke lenger har behov for 
kontoret, tas det ned og flyttes, for deretter å gjøre nytte 
et annet sted.



Tidslinje Tidslinje

Tidslinje

2. LEVERANSE

3.LEIEPERIODE

Transport og montering av 
bygget som så blir til en 
fleksibel skole, barnehage, 
kontor eller noe annet.

Analyse av kundens behov for 
sammen kunne designe en 

optimal løsning.

1. PLANLEGGING

4. TILBAKELEVERING
Demontering av bygget, 
grunnen tilbakestilles og 

enhetene transporteres vekk, 
enten tilbake til lager eller 

videre til neste prosjekt.

Utleie, vedlikehold og 
service. Leieperioden 
varierer, gjennomsnitter er 
5 år. Tilpasninger og/eller 
tilleggstjenester tilbys under 
leieperioden.

Tidslinje



Eksempler av
planløsning



”Vi er veldig fornøyde med denne løsningen. Lokalene gir 
oss det vi trenger for en kortere periode, og samarbeidet 
med Adapteo har fungerte sømløst og smertefritt."

– Anne Mette Sjøvik, driftsansvarlig på Felleskjøpets hovedkontor

Felleskjøpet

Kundehistorier



Adapteo er et ledende fleksibelt 
eiendomsselskap i Nord-Europa. Vi 
bygger, leier ut og selger fleksible 
enheter for skole, barnehage, 
kontor, omsorg og helse. 

Samfunnet står overfor store 
endringer de kommende årene, 
og uansett hvilke utfordringer 
fremtiden bringer, mener vi at 
tilpasningsevne er den beste 
løsningen. Med en modulær 
og sirkulær byggeteknikk kan vi 
endre, gjenbruke, skalere opp 
og skalere ned våre bygg på 
bare et par uker. 

Våre bygg kan brukes i noen dager 
eller på ubestemt tid, alltid optimert 
for aktuelle behov. Det er slik vi 
bygger fleksible samfunn.

Adapteo AS har 12 medarbeidere 
med hovedkontor i Drammen. Vårt 
hovedlager er lokalisert i Hokksund, 
men vi har også lager i Trondheim, 
Bergen og Narvik. Ring gjerne 
og snakk barnehage med oss på 
telefon +47 32 27 30 30 eller send 
en e-post til info.no@adapteo.com.

Vennlig hilsen
Adapteo

Velkommen 
til Adapteo

Her 
er vi

Head Office
Strømsø Torg 9, 
NO-3044 Drammen 
+47 32 27 30 30 
info.no@adapteo.com 
www.adapteo.no

Drammen


