VI BYGGER
FLEKSIBLE
SAMFUND

Adapteo bygger,
udlejer og sælger
fleksible bygninger
Vi kan bygge om, genbruge, skalere
op eller ned og endda flytte vores
bygninger inden for få uger ved
hjælp af et modulært og cirkulært
byggekoncept.
Når brugeren trænger til forandring, kan
bygningerne tilpasses. En skole kan udvide, hvis
antallet af børn stiger, og et kontor kan ændres,
hvis selskabet omorganiserer. Vi tror på, at
den bedste kur imod usikkerhed er evnen til at
tilpasse sig, og det kræver fleksible bygninger.
Vores bygninger kan bruges i nogle dage eller på
ubestemt tid. På den måde bygger vi fleksible
samfund.

* Läs mer om förutsättningarna på Adapteo.se

Fleksible
kontorløsninger
Hvad enten du leder efter cellekontorer
eller en åben kontorløsning, kan vi
optimere din arbejdsplads til alle typer
opgaver eller arbejdssituationer.
En måde til at håndtere en uforudsigelig fremtid,
hvor antallet af medarbejdere kan variere over tid.
Evnen til at forbedre samarbejdet ved at placere
kontorbygningen lige præcis dér, hvor du har brug
for den, f.eks. i nærheden af produktionsanlægget.
Glade medarbejdere takket være et godt
arbejdsmiljø.
En mulighed for branding ved at tilpasse dit kontor,
så det afspejler dit brand.
Mindre spildtid og forstyrrelser takket være hurtig
etablering.

Fleksible planløsninger
til forskellige funktioner
To eksempler på plantegninger
til kontorer med to etager.

Kontor

Malmø, Sverige
Fleksibiliteten og rummeligheden i
denne kontorløsning passer perfekt
til organisationens krav til møder,
samtaler og informationsflow.
Kristina Olofsson
Projektansvarlig, Region Skåne

”

Renoveringen af Malmø Universitetshospital er et stort
og komplekst projekt, og projektorganisationen havde
behov for en moderne kontorløsning, der kunne dække
alles behov og placeres i nærheden af byggepladsen.
Adapteos fleksible kontorløsning fungerer som
arbejdsplads for ca. 150 personer. Projektkontoret
har 3 etager og er specialtilpasset af arkitektfirmaet
White Arkitekter

Fleksible
skoleløsninger
Evnen til at tilpasse sig er et centralt
krav i en skoleløsning. På den måde
kan du håndtere et skiftende antal
elever og behov for klasseværelser.
Evnen til at håndtere ustabile elevmasser og
aldersgrupper – selv med korte frister.
Evnen til at opfylde budgetter og foretage
tilstrækkelige prioriteringer – du kan leje pladsen,
når du har brug for den, og reducere størrelsen,
så snart du ser en ændring i elevtallet.
Glade elever, medarbejdere og forældre ved at tilbyde
moderne læringsmiljøer.
En overgangsløsning af høj kvalitet placeret lige
dér, hvor du ønsker, mens du renoverer eksisterende
bygninger.

Skole

Køge, Danmark
Jeg vil sige, at jeg er mildest talt
utrolig imponeret af, hvad man kan
opnå med fleksible skoleløsninger.
Mads Andersen (K)
Formand for skoleudvalget i Køge Kommune
til SN.dk

Da der blev opdaget mug på Vemmedrupskolen, var
der behov for en fleksibel skoleløsning, der kunne
placeres i nærheden af den gamle skolebygning og
sikre god luftkvalitet, mens den gamle skole blev
renoveret.
Adapteo leverede en førsteklasses løsning, der
kunne sættes op på den gamle skoles legeplads.
På den måde kunne man sikre, at driften kunne
fortsætte med så få forstyrrelser som muligt.

”

Fleksible løsninger
til forskellige
funktionskrav
Eksempler på plantegninger
til tre forskellige skoler.

Fleksible
børnehaver
De mindste har ofte brug for et større
udvalg af rum; omklædningsrum, soverum,
legerum, personalerum m.m. Vores
fleksible børnehaveløsninger tilbyder
mange forskellige brugsområder med et
bredt udvalg af muligheder for at finpudse
interiøret og det udvendige design.
Muligheden for at håndtere en ustabil befolkningstilvækst
og aldersgrupper – selv med korte friste.
Muligheden for at opfylde budgetter og foretage tilstræk
kelige prioriteringer – du kan leje pladsen, når du har brug
for den, og reducere størrelsen, når behovet aftager.
Muligheden for at maksimere arealbruget ved at tilpasse
bygningen til din grund .
En god og ukompliceret oplevelse ved hjælp af stabil
projektledelse.

Forskellige
planløsninger
til en børnehave
Planløsningen til en børnehave skal
tilpasses til forskellige funktionskrav
og behov.

Børnehave

i Tampere, Finland
Vi kan enormt godt lide faciliteterne,
og de er betydeligt bedre end det,
vi havde tidligere.
Tommi Järventausta
Leder af børnehaven Linnainmaan

”

Da børnehaven Linnainmaan i Tammerfors, Finland,
fandt ud af at deres nuværende bygning havde inden
dørs kvalitetsproblemer, havde de hurtigt brug for en
ny børnehave for at undgå forstyrrelser, mens den
gamle bygning blev renoveret.
Adapteo leverede en topmoderne, børnehave i høj
kvalitet, der dækkede alles behov, både hos børn
og voksne.

Rental space
Lej efter dine behov

Adapteo tilbyder præfabrikerede,
fleksible bygninger til udleje, tilpasset
både kort- og langtidsleje hovedsageligt
indenfor den offentlige sektor, men
også til industrisektoren og private
virksomheder.
Vores fleksible løsninger er specielt egnede til at
forbedre social infrastruktur, f.eks. skoler, børnehaver,
ældrepleje og specialtilpassede boliger.

Levering

Planlægning

Project timeline

Project timeline

Tilbagelevering
Lejeperiode

Project timeline

Project timeline

Permanent space
Køb efter dine behov

Adapteo tilbyder permanente,
skræddersyede og præfabrikerede
løsninger til både den offentlige og
private sektor.
Selv om bygningerne er designet til permanent
brug, er de baseret på selvstændige enheder. Dette
betyder, at bygningen kan tilpasses, når behovet
ændrer sig.
Som alternativ til et køb tilbyder Adapteo muligheden
for langtidsleje i form af leasing. Det indebærer
også muligheden for at købe bygningen, når
leasingperioden er udløbet.

Vi er klar til at hjælpe dig med at
løse behovene i din kommune eller
region. Kontakt os, så vender vi
tilbage hurtigst muligt.

Head Office
Greve Main 33, 2670 Greve
+45 70 90 90 40
info.dk@adapteo.com
www.adapteo.dk

