Pavilloner

MENNESKER OG MATERIEL

Rum til
liv og arbejde
Brug for mere plads i en periode?
Ajos’ pavillonløsninger er et oplagt valg,
hvis du har brug for at udvide med ekstra
kvadratmeter - uden at sprænge
budgettet.
Vi er specialister i bæredygtige pavilloner
til midlertidige kontorer, kantiner, skoler,
børnehaver, vuggestuer, genhusning,
klinikker, flygtningecentre mv.
Hos Ajos er en pavillon ikke bare en
pavillon. Den skal opfylde et formål - og
rumme liv i det daglige. Derfor kan du
altid forvente en pavillonløsning, hvor
funktion, indeklima, komfort, æstetik og
økonomi går op i en højere enhed.

2 ‹ Mennesker og materiel

Vi er vant til honorere vidt forskellige
krav fra kunder i alle størrelser med vidt
forskellige behov. Det betyder, at vi kan
trække på viden og erfaringer fra mange
forskellige brancher og typer af opgaver
- og udvælge det bedste fra alle verdener,
når vi løser din opgave.

Vi har bl.a. leveret pavilloner til:

•• Københavns Ejendomme
•• Udlændingeservice
•• Brøndby Kommune
•• Alka
•• NTF-Aalborg A/S
•• Københavns Tekniske Skole
•• Odense Kommune
•• Region Syddanmark
•• Forsvaret
•• CB&I
•• Tryg
•• Og mange andre…
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Fortæl os om
dit projekt…
Uanset hvordan dit projekt ser ud, finder
vi en pavillonløsning, der matcher dine
behov. Vores pavilloner er bl.a. ideelle til:

•• Beboelse
	

boliger til genhusning,
plejeboliger, flygtningecentre mv.
•• Kontorer
	 kontor- og mødelokaler,
klinikfaciliteter o.a.
•• Skoler
	 klasselokaler, lærerværelser,
grupperum mv.
•• Vuggestuer og børnehaver
	 legerum, skifterum, opholdsog soverum, vaskeri mv.
•• Mandskabsrum
	 garderobe, aflåselige skabe, toiletog badefaciliteter, miljøzoner mv.
•• Kantiner
	 mulighed for tilvalg af catering
Ud over selve pavillonerne kan vi også
levere alt udstyr og inventar - f.eks.
møbler, køkkenudstyr, hårde hvide
varer, kontorudstyr, it-udstyr mv.
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Tag os med på råd - og lad os
hjælpe dig med at tegne og
projektere dit pavillonprojekt,
så du er sikker på at få den
optimale løsning.

Vi er rigtig godt tilfredse med samarbejdet
”I løbet af nogle få uger opsatte Ajos et anneks
ved Kirkebjerg Skole i København. Annekset
huser to af skolens klasser, og i den bygningen
har eleverne adgang til klasselokaler, toiletter
og opbevaringsrum. Det er en spændende og
professionel løsning, som Ajos har leveret, og
hos Københavns Kommune er vi rigtig godt
tilfredse med samarbejdet.”
BIRGITTE BRÆNDEGAARD NORDSKJOLD,
PROJEKTLEDER, KØBENHAVNS EJENDOMME
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Alternativ til permanent byggeri
Ajos’ pavilloner bliver produceret på samme høje niveau som permanente
bygninger - og lever op til samme lovmæssige krav til bl.a. ventilation og
isolering som nybyggeri. De er typisk også væsentlig hurtigere at opføre.
Det gør dem til et reelt alternativ til investering i anden form for byggeri,
når behovet for ekstra plads er midlertidigt.
En pavillonløsning er typisk billigere og langt mere fleksibel. For
mange er det desuden en fordel, at den månedlige leje er en post
på driftsbudgettet.
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Fleksibelt
byggeri uden
kompromis
Behov er forskellige - og ændrer sig
over tid. Med Ajos’ pavilloner har du
ekstra mange frihedsgrader i dit
byggeri.
Pavillonerne er udstyret med fleksible
skillevægge, der gør dem nemme at
indrette, uanset hvordan dine planer
ser ud. Og ændrer dit behov sig undervejs, kan pavillonerne hurtigt tilpasses.
Skillevæggene er nemme at flytte,
så du f.eks. hurtigt kan etablere et
mødelokale, hvis du får brug for det i stedet for at leje en ekstra pavillon.
Fortæl os, hvis du har
særlige ønsker til facaden,
så sørger vores arkitekt for,
at din pavillonløsning får
det rette visuelle udtryk.

Du kan også nemt udvide din løsning
med flere moduler (både i grundplan
og i højden) - eller bygge dem sammen
med eksisterende bygninger uden at gå
på kompromis med æstetikken.
Alle Ajos’ pavilloner er forberedt til
netværkstilslutning og intelligent
styring af varme, lys, ventilation mv.
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Forberedt på fremtiden
Ajos går ekstra langt for at fremtidssikre vores pavilloner. Vi er altid på
forkant med de nyeste regler og lovforslag. Det betyder, at du altid er
garanteret en pavillonløsning, der lever op til de gældende danske
lovkrav - og mere til. Beslutter du at forlænge lejeperioden - og er der i
mellemtiden kommet nye og skrappere krav - skal der sjældent de
store justeringer til.
Vi er forberedt på fremtiden. Altid.
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Vi er interesserede i at fortsætte vores samarbejde med Ajos
”Det er lidt af en udfordring, når 80 familier i løbet af halvandet år skal
genhuses i midlertidigt opsatte boliger, men i samarbejde med Ajos
fandt vi en fin løsning, som både boligselskabet og beboerne var godt
tilfredse med. Derfor er vi også interesserede i at fortsætte vores
samarbejde med Ajos i forbindelse med andre spændende projekter.”
FLEMMING ØSTERGAARD, ARKITEKT, BOLIGSELSKABET SJÆLLAND
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Undgå energispild
Når du vælger pavilloner hos Ajos, er
du sikret en energirigtig og økonomisk
rentabel løsning. Alle enheder er godt
isoleret, har gulvvarme og kan leveres
med varmepumper, der er med til at
sikre et lavt elforbrug og et godt
indeklima. Varmepumperne bidrager
desuden til at reducere unødigt
CO2-udslip, så du samtidig skåner
miljøet.
10 ‹ Mennesker og materiel

Ønsker du en anden varmekilde, klarer
vi også det. I Ajos har vi stor erfaring
med at tilslutte til energikilder som
fjernvarme, luft-til-vand, mobile oliefyr
og solceller. Tag os med på råd, så vi kan
hjælpe dig med at minimere dine drifts
omkostninger. Du kan tilvælge løbende
overvågning af dit energiforbrug, hvis
du ønsker at holde ekstra skarpt øje
med forbruget af el, vand og varme.

Intelligente rum
Alle Ajos’ pavilloner er forberedt
installation af KNX-styring - et system
til bygningsautomatik, der bl.a. gør det
muligt at styre lys, varme, ventilation,
solafskærmning, stikkontakter mv. via
én intelligent styringsenhed. Bygnings
automatik er oplagt, hvis du ønsker at
have fuld kontrol over brugernes
varme- og elforbrug - og undgå, at
energiforbruget løber løbsk.

Med intelligent styring kan du f.eks.
programmere din pavillon til at sænke
temperaturen om natten, skærme for
solen automatisk, sikre god ventilation
i rummene mv.
Fortæl os, hvad formålet med din
pavillon er, hvor mange personer, der
skal bruge den - og dine forventninger
til den daglige brug, så konfigurerer vi
den løsning, der bedst kan betale sig
for dig.
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Standard eller brug for
lidt ekstra?
Ajos’ pavillonkoncept er bygget op
omkring en række standardmoduler,
som nemt kan tilpasses og suppleres
med ekstra tilbehør, så de matcher
dine specifikke behov.

Du kan se og
downloade pdf-filer
med plantegninger
af de forskellige
standardmoduler på
www.ajos.dk/
pavilloner/tegninger
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Der er stort set uanede muligheder
for at vælge ekstra tilbehør til dine
pavilloner. F.eks. kan du tilvælge
varmepumper, solpaneler og
energibesparende belysning mv.
Vælger du en pavillonløsning i flere
etager, kan vi opsætte både
udvendige og indvendige trapper - og
elevator. Og har du særlige ønsker til
gulvbelægning, vægfarver eller
solafskærmning - eller brug for en
terrasse på toppen, handicapvenlig
rampe eller udendørs belægning,
opfylder vi dem.
Vi står også gerne for den daglige
drift af dine pavilloner, så du kan
bruge tiden på din kerneforretning.
Vælg f.eks. mellem serviceydelser som
rengøring, vinduespudsning,
vagtordning, vicevært mv.

Indeholder mange gode løsninger
”Vores asylcenter i Hanstholm indeholder mange gode løsninger,
fx er værelserne godt indrettet og med eget bad og toilet,
fællesarealerne er flotte og meget funktionsdygtige, og så nyder
både personalet og beboerne den indbyggede gulvvarme.
Desuden får de unikke facader centret til at fremstå som et rigtigt
flot byggeri. En stor cadeau til Ajos for den gode løsning.”
LARS ANDERSEN, CENTERCHEF, HANSTHOLM ASYLCENTER
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Kompetent
rådgivning
Når du vælger din pavillon
løsning hos Ajos, kan du altid
forvente kompetent rådgivning
og sparring.
Vi har nogle af branchens mest
erfarne specialister, der er vant
til at planlægge og styre selv
meget store pavillonprojekter.
Og vi går grundigt til værks,
når vi hjælper dig med at
skitsere og projektere den
optimale miljørigtige løsning
ud fra dine krav.
Det er din garanti for, at både
fundament, placering og
funktionalitet er 100 % i orden
- og at dit byggeri har en
bæredygtig energiramme, der
lever op til de gældende
lovkrav.
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Hurtig
levering
og solid
planlægning
Ajos har en af landets største
flåder af pavilloner. Derfor kan
vi typisk levere hurtigt - selv ved
større ordrer - og altid til aftalt
tid. Men vores pavilloner er
populære, så fortæl os gerne om
dit behov i god tid. I Ajos
prioriterer vi solid planlægning
højt, så vi kan sikre dig den
bedste og mest rentable løsning
fra start.
Ændrer dine behov sig
undervejs, kan vi hjælpe dig med
at flytte eller ombygge dine
pavilloner. Vi er vant til at styre
store og komplekse projekter,
hvor opsætning og nedtagning
skal gå stærkt - uden at det går
ud over sikkerheden.
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Danskproduceret
kvalitet
Når du lejer pavilloner hos
Ajos, er du garanteret
nogle af markedets bedste
af slagsen. Hele vores flåde
er danskproduceret af
vores søsterselskab Scandi
Byg, der er ekspert i
bæredygtigt modulbyggeri
af meget høj kvalitet. Det
betyder, at du er garanteret en løsning med den
højeste standard for bl.a.
indeklima, energiforbrug
og komfort. Vi udvikler
løbende vores pavilloner
og opdaterer dem med
den nyeste teknologi og
komfort, så de til en hver
tid opfylder de gældende
danske regler - og de
nyeste krav og ønsker fra
kunderne.
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PAVILLONMODULER

Type 1

Type 2

Pavilloner › 17

18 ‹ Mennesker og materiel

PAVILLONMODULER

Type 3

Type 4

PAVILLONMODULER

Type 5

Type 6
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Type 7

FLYTBARE ELEMENTER

SKILLEVÆG MED DØR (HØJRE/VENSTRE)

KORT SKILLEVÆG MED DØR (HØJRE/VENSTRE)
KAN OGSÅ ANVENDES SOM PROP I GANG

PAVILLONMODULER

PROP (FACADEVÆG)

PROP (FACADEVÆG
MED VINDUE)

PROP (FACADEVÆG MED DØR)
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Digitale tiltag
giver dig ekstra værdi
Hos Ajos har vi skarpt fokus på at digitalisere dér, hvor det
giver dig værdi. Derfor har vi sat strøm til flere områder og
procedurer:

•• Med smartBYG - Ajos’ webbaserede logistikprogram - kan
du nemt styre belægningen i dine pavilloner. Du har altid
overblik over, hvor meget plads du har til rådighed, så du
f.eks. undgår at betale for pavilloner, du ikke har brug for eller kan bestille et ekstra modul i tide, hvis du får brug for
mere plads.

•• Du kan bestille tegninger, der viser snit og plantegning

over dine pavilloner, så du lynhurtigt kan danne dig et visuelt
overblik over dit pavillonprojekt.

•• Ajos’ montører er udstyret med elektroniske jobkort, hvor

de registrerer starttid og sluttid, før- og efterbilleder - og
andre oplysninger på din opgave. Det er din garanti for, at
der altid ligger dokumentation for de opgaver, vi udfører for
dig.

•• Vi har udstyret alle biler med GPS, så vi lynhurtigt kan

lokalisere en ledig montør tæt på dig, når du har brug for
hjælp her og nu.
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Høj
sikkerhed
og skrappe
krav er
hverdag
Høj sikkerhed og skrappe krav
er hverdag for Ajos. Vi er vant til
at arbejde under de strengeste
krav og omstille os lynhurtigt,
når opgaven kræver det - uden
at gå på kompromis med
sikkerheden.
Vi løser ofte opgaver for kunder,
der stiller meget høje krav til
præcision og sikkerhed. Så vær
aldrig i tvivl om, at vi også kan
honorere dine. Vores folk har
dét, der skal til.
Dækker hele
landet - og lidt
til…
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Du finder Ajos i
både Vejle og
Hvidovre, hvorfra vi
servicerer hele
Danmark.
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Vælg rigtigt ring på 7025 6363
Det er dyrt at vælge den forkerte løsning. Tag
os med på råd i din planlægning, så du er
sikker på, at din samarbejdspartner bliver et
aktiv for dit projekt - og en katalysator for
øget effektivitet. Ikke en flaskehals, der koster
på bundlinjen.

Ajos a/s
Godthåbsvej 4, 7100 Vejle
Industriholmen 69, 2650 Hvidovre

