Industri og produktion
MENNESKER OG MATERIEL

Tak for din interesse!
Sidder du med et projekt i en industri-, produktions-, energi- eller medicinal
virksomhed? Så sidder du sikkert med denne brochure, fordi du er på udkig
efter en løsning, der omfatter materiel til dit projekt. Skure og pavilloner til
midlertidig udflytning af ansatte. Hejs til transport af personer og materialer.
Strøm og lys, der holder det hele i gang. Eller andre løsninger med materiel.
Måske har du også andre leverandører i kikkerten? Så ved du, at der er
mange at vælge imellem. Men ved du også, at kun ganske få udlejere
pakker dit materiel ind i ekspertise og rådgivning for at sikre dit projekt
høj effektivitet, ekstra værdi og bedre bundlinje?
Ajos er en af dem.
Vi kan levere en løsning med alt det materiel og de services, som du har brug for
- til tiden og i en kvalitet, du aldrig behøver at sætte spørgsmålstegn ved. Og vi
kan hjælpe dig med at sikre, at den bidrager med øget effektivitet, større trivsel
og bedre bundlinje. Vi er også specialister i effektiv styring og drift af bygge
pladser og midlertidige faciliteter, som fx materiel samt moduler og pavilloner.
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Her er et lille overblik over, hvad vi kan hjælpe dig med:

•• Pavilloner

midlertidige kontorer, møderum, laboratorier, kantiner mv.

•• Skure og moduler

til mandskab, velfærdsfaciliteter, administration mv.

•• Diverse serviceydelser

vicevært, vagtordning, rengøring mv.

•• Midlertidig strøm, lys og varme

produktion, byggeprojekter mv.

•• Kraner, hejs og andet materiel

til løft og transport af mandskab og materiel

•• Byggepladsindretning og byggepladsdrift

drift ifm. store, komplekse projekter som nybyggeri, renovering,
turnarounds mv.

Alt det kan du læse mere om i denne brochure, der giver dig
overblik over, hvem Ajos er, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig
- og hvad du helt konkret vinder ved et samarbejde med os.
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Solid erfaring
fra opgaver
som din
Ajos løser opgaver for virksomheder
inden for industri, produktion, energiog medicinalbranchen over hele landet.
Vi har bl.a. løst opgaver for:

•• Dansk Shell
•• Statoil
•• Novo Nordisk
•• Aalborg Portland
•• Aarhus Havn
•• Karup Kartoffelmelsfabrik
•• Amager Ressourcecenter
•• SEAS NV
•• Metroselskabet
•• A/S Storebælt
•• Vattenfall
•• Banedanmark
•• Copenhagen Malmö Port
•• Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland
•• Vestkraft/Esbjergværket
•• Københavns Lufthavn
•• Og mange andre…
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Vi bliver ved med at vende tilbage til Ajos
“Bladt Industries har ad flere omgange lejet kraner hos Ajos til, anvendelse
under fabrikationsfasen af ”Offshore Substations”, diverse havvindmølle
projekter i EU. Vi bliver ved med at vende tilbage til Ajos, da de dels er nemme
at få fat i, og dels tager aktion med det samme. Jeg får desuden god rådgivning
og hjælp til at vælge den bedste løsning i forhold til opgaven. Så alt i alt er jeg
rigtig godt tilfreds med samarbejdet.”
MORTEN SYLVEST, PROJEKTLEDER, BLADT INDUSTRIES A/S
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Kompetent samarbejdspartner og professionelt materiel
“Da vores fabrik i Grønland havde brug for hjælp til at håndtere de tunge løft
i produktionen, købte vi en kran af Ajos a/s. Det har været en positiv oplevelse
at handle med Ajos - dét lige fra rådgivning til opsætning og idriftsættelse af
kranen. Jeg anbefaler derfor gerne Ajos til andre virksomheder med behov
for en kompetent samarbejdspartner og professionelt materiel.”
IVAN NIELSEN, TECHNICAL MANAGER, POLAR SEAFOOD DENMARK A/S
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Et trygt og
effektivt
valg hver gang!
Når du vælger at alliere dig
med Ajos, får du en løsning af
høj kvalitet - leveret til tiden.
En løsning, der er tilpasset din
verden og dine specifikke
behov. Det lyder måske dyrt,
men faktisk kan du forvente
en konkurrencedygtig pris
- også selv om din opgave er
både stor og kompleks.
For tid, økonomi og god
kvalitet er vitale parametre i
et projekt som dit. Og det
tager vi dybt alvorligt. Derfor
mener vi det faktisk, når vi
siger, at vi løser din opgave
inden for de rammer, vi bliver
enige om. At kvaliteten er i
orden. Og at både tidsplan og
budget bliver overholdt til
punkt og prikke.
Ajos er et trygt og effektivt
valg - hver gang!
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Det bedste
fra alle
verdener
til dig
Hos Ajos er vi vant til at 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.
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Ajos er datterselskab til MT
Højgaard, som vi også løser
opgaver for. Og det er en fordel
for dig. For som en del af en stor
koncern, har vi både erfaringen
og kompetencerne til at bidrage
til projekter med særligt skrappe
krav til levering, kvalitet,
fleksibilitet, driftssikkerhed,
bæredygtighed mv. Det holder os
til ilden og sikrer, at vi altid er i
form til at løse selv de mest
komplekse opgaver.

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 bl.a. opgaver for
raffinaderier og kraftværker, 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.
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Det kan vi hjælpe
dig med...
Her er et overblik
over løsninger,
vores kunder
inden for industri,
produktion, energiog medicinalbranchen
typisk efterspørger.
Finder du ikke, hvad
du søger, så ring til
på 7025 6363 - og
fortæl os, hvad du
har brug for.
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Pavilloner
Ajos er specialister i bæredygtige pavilloner. Hos os er en pavillon ikke
bare en pavillon. Den skal opfylde et formål - og ikke mindst rumme liv i
det daglige. Derfor skal den fungere optimalt, være behagelig at
opholde sig i - og falde naturligt ind i det miljø, den skal bruges i.
Vores pavilloner er bl.a. ideelle til:

•• Kontorer (kontor- og administrationsbygninger, møderum mv.)
•• Mandskabsrum (garderobe, badefaciliteter mv.)
•• Produktionsrum (produktionsanlæg, lager mv.)
•• Laboratorier (forsøgslaboratorier mv.)
•• Besøgscentre (kontorer, møde- og repræsentationslokaler mv.)
•• Kantine (mulighed for tilvalg af catering)
•• Fritid og afslapning (fitnessrum, kiosk mv.)
Energieffektive løsninger
Når du lejer pavilloner hos Ajos, er du garanteret nogle af markedets
bedste af slagsen. 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. Du kan også med fordel få installeret natsænkning,
bevægelsessensorer og ventilation med varmegenvinding, hvis du ønsker
ekstra besparelser på energibudgettet. Og har du brug for, at der bliver
holdt skarpt øje med forbruget af el og varme, kan du tilvælge løbende
overvågning af energiforbruget i dine pavilloner. Pavillonerne har
desuden gode lysforhold - og er indvendigt beklædt med materialer, der
sikrer en god akustik, selv når der er mange i rummet.
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Fleksibelt og æstetisk byggeri
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
fx hurtigt kan etablere et mødelokale,
hvis du får brug for det - i stedet for at
leje en ekstra pavillon. 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. Fortæl os, hvis du har særlige
ønsker til facaden, så sørger vores
arkitekt for, at din pavillonløsning får det
rette visuelle udtryk.
Tilbehør og særlige ønsker
Ud over selve pavillonerne kan vi også
levere alt udstyr og inventar - fx møbler,
køkkener, køkkenudstyr, toiletter, hårde
hvidevarer, handicaphjælpemidler,
kontorudstyr, it-udstyr mv. Har du særlige
ønsker til udendørsbelægning, brug for
en tagterrasse, en rampe til palleløftere
eller noget helt fjerde, klarer vi
naturligvis også det.
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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.

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 - fx hvis
der er ekstra tryk på produktionen i
en periode, eller dele af firma
domicilet er lukket pga. renovering.
En pavillonløsning er typisk et
billigere og langt mere fleksibelt
alternativ. For mange er det desuden
en fordel, at den månedlige leje er
en post på driftsbudgettet.

Dansk kvalitet forberedt på fremtiden
I Ajos går vi ekstra langt for at frem
tidssikre vores pavillon- og skur
løsninger. Alle enheder er dansk
produceret af vores søsterselskab
Scandi Byg, der er ekspert i bære
dygtigt modulbyggeri af meget høj
kvalitet. Det betyder, at vi altid er på
forkant med de nyeste regler og
lovforslag. Og at du altid er garanteret
en løsning, der lever op til 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.
SE MERE I BROCHUREN ’PAVILLONER’.
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Skure og moduler
Ajos er en af Danmarks førende udlejere af skure og moduler til
byggerier, raffinaderier, virksomheder inden for industri og
produktion - og andre steder, der har brug for midlertidige kontorer
og mandskabsfaciliteter som bad, toilet, garderobe, frokoststue mv.
Uanset om du har brug for et enkelt modul eller en hel skurby med
+100 moduler, i flere etager, kan du med fordel alliere dig med Ajos.
Skurvognene kan stables i op til tre etager, der er forbundet med
udvendige trapper og reposer, så folk kan færdes mellem etagerne.
Har du særlige krav til indretning, facade, indeklima, energiforbrug
mv., skræddersyr vi gerne din løsning.
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Hurtig levering og fleksibilitet,
når det gælder
Ajos har en af landets største flåder af
skurvogne og moduler. Derfor kan vi
typisk levere hurtigt - selv ved større
ordrer - og altid til aftalt tid. Men vores
skure og moduler 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
din skurby, uden at det påvirker dine
øvrige aktiviteter. Vi er vant til at styre
store og komplekse projekter, hvor
opsætning og nedtagning skal gå
stærkt - uden at det går ud over
sikkerheden. Vi kan også hurtigt opeller nedskalere din skurby, så du
undgår at betale for overkapacitet eller,
hvis du pludselig har for lidt plads.
SE MERE I BROCHUREN ’SKURE OG MODULER’.

Danskproduceret kvalitet
med nyeste teknologi
Når du lejer skure og moduler hos
Ajos, er du garanteret nogle af
markedets bedste af slagsen.
Ligesom vores pavillonløsninger er
de danskproduceret af vores
søsterselskab Scandi Byg, der er
ekspert i bæredygtigt modul
byggeri af meget høj kvalitet. Det
er din garanti for en løsning med
den højeste standard for bl.a.
indeklima, energiforbrug og
sikkerhed.
Vi opdaterer løbende vores skure
og moduler med den nyeste
teknologi og komfort, så de til
enhver tid lever op til de gældende
danske regler - og de nyeste krav
og ønsker fra kunderne.
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Erfarne og servicebevidste montører
“Karup Kartoffelmelsfabrik har inden for de seneste to år købt, og fået
monteret, to permanente hejs fra Ajos. Vi oplever Ajos som en yderst
professionel aktør på markedet. De leverer kompetent rådgivning og sender
erfarne og servicebevidste montører ud for at løse opgaverne. Jeg giver
gerne Ajos mine bedste anbefalinger med på vejen.”
KJELD JENSEN, DRIFTCHEF, KARUP KARTOFFELMELSFABRIK
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Hejs
Har du brug for en hejs?
Som adgangsvej til en silo, en
skorsten, et produktionsanlæg
eller et helt fjerde formål?
Ajos’ hejs løser mange typer af
opgaver i det daglige. Det er vores
hejs, der transporterer mandskab til
tops i pylonerne på Storebæltsbroen,
løfter mastestykker døgnet rundt, så
glidestøbning af vindmøller og skor
stene kan færdiggøres uden stop
- og bringer passagerer op til jord
overfladen, når Metroen går i stå. Og
det er blot et lille udpluk af de mange
hejsopgaver, vi løser.
Vores hejsflåde består af et bredt
udvalg af moderne materialehejs og
personhejs. Alle vores personhejs er af
mærket Alimak - verdens førende
brand inden for bygge- og industrihejs.
Når du vælger en hejs fra Ajos, får du en
driftssikker hejs af høj kvalitet, der er til
passet din specifikke opgave. Vi har hejs, der
løfter helt op til 3.000 kg. Uanset om din
hejs skal transportere materialer, personer
eller begge dele mellem to eller 200 etager,
har vi en løsning, der matcher dit behov.
SE MERE I BROCHUREN ’HEJS’.
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Professionel og engageret samarbejdspartner
“Ajos har ved flere lejligheder vist sig som en professionel
og engageret samarbejdspartner, der udfører opgaver af høj
kvalitet. Senest har Ajos i underentreprise installeret en hejs
i den 63 meter høje skorsten, der hænger uden på Amager
Ressourcecenter. Det var en kompleks opgave, som Ajos’
servicemindede montører løste til stor tilfredshed.”
JØRGEN ULRIKSEN, PROJECT ENGINEER, KONE A/S
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Midlertidige installationer
Har du brug for at få
etableret midlertidig
strøm, lys eller varme i
din virksomhed? Så er
Ajos det oplagte valg.
Vi leverer midlertidige
installationer til mange
typer af opgaver - fx i
forbindelse med udflyt
ning af personale til
midlertidige lokaler,
installation af it-udstyr,
nedbrud og inspektion
af produktionsanlæg,
opsætning af nød
generatorer, installation
af køkkenmaskiner i
firmakantinen, backup i
forbindelse med
turnarounds, diverse
installationer til
byggeprojekter mv.

Vores løsninger til
midlertidig opvarmning
er desuden ideelle til
opvarmning af lager
haller, arbejdshaller og
andre bygninger uden
permanent varmekilde,
der skal holdets frostfri
hele året. Du kan også få
hjælp til udtørring af
lokaler og inventar efter
vandskader og fugt.
Ajos er autoriseret
el-installatør med KLS
(Kvalitet Ledelses
System). Vi har mere
end 30 års erfaring
med at dimensionere
og opsætte midlertidige
installationer, der
kræver ekstra høj
effekt op til 1.200 A.

Det er din garanti for,
at dine midlertidige
installationer altid bliver
udført af folk med de
rette kompetencer - og
styr på de gældende
regler for sikkerhed.
Og at du får den løsning,
der bedst kan betale sig
økonomisk.
Ajos har desuden eget
tavleværksted, hvor vi
servicerer og klargør
tavlerne til dine midler
tidige installationer. Alle
tavler overholder de
gældende regler.
Finder du ikke, hvad du
søger, så ring til på
7025 6363 - og fortæl os,
hvad du har brug for.

Hurtig support, når du har brug for hjælp. Står du pludseligt med et akut
behov, fordi et anlæg er brudt sammen - eller fordi du har brug for at
flytte en eltavle eller lægge nye kabler, er du altid sikret hurtig support.
Vi finder straks den specialist, der er tættest på dig - og sørger for, at han
er hurtigt fremme, så dine aktiviteter bliver berørt mindst muligt.
SE MERE I BROCHUREN ’MIDLERTIDIGE INSTALLATIONER’.
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Kraner
Har du brug for en kran til at klare de
tunge løft på fx oplagspladsen, i
produktionen eller et helt tredje sted?
Ajos er Danmarks førende kranspecialist
og udlejer af kraner. Du finder vores
kraner over hele landet på bygge
pladser, havne og i industrien, hvor de
hver dag klarer de tunge løft - og
sørger for, at logistikken glider.
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Med en kranflåde på mere end
100 topmoderne kvalitetskraner
- fordelt på tårnkraner og
semimobilkraner - løser vi opgaver
i alle vægtklasser.
Uanset, hvor simple eller
komplekse, dine opgaver er, kan vi
helt sikkert også hjælpe dig med
en løsning.
SE MERE I BROCHUREN ’KRANER’.

Byggepladsindretning og
byggepladsdrift
Skal din virksomhed opføre nye eller renovere eksisterende bygninger? Og
har du i den forbindelse behov for at indrette og drifte en byggeplads eller
midlertidige faciliteter i form af materiel, pavilloner, skure eller moduler? Så
kan Ajos yde effektiv hjælp. Vi er Danmarks førende inden for etablering og
drift af byggepladser - og har erfaring fra nogle af landets største
byggeprojekter (IKEA, KUA, Rigshospitalet, Hvidovre Hospital m.fl.).
Der er flere gevinster ved at overlade byggepladsdriften til os:

•• Din opgave bliver straks forankret

i en solid projektorganisation, der
sikrer, at du får den bedst tænkelige
løsning i forhold til din økonomi og
dine krav.

•• Vi kan levere alt det materiel og
mandskab, du har brug for ift. at
drifte din byggeplads.

•• Vi dokumenterer ALT, hvad vi

udfører for dig, så du til hver en
tid har indsigt i detaljerne på de
enkelte opgaver.

•• Vi klarer dialogen med

myndighederne - og skaffer de
nødvendige tilladelser.

SE MERE I BROCHUREN ’BYGGEPLADSINDRETNING’.

•• Opstår der uventede udfordringer

undervejs i dit projekt, griber vi
straks bolden - og finder lynhurtigt
den løsning, der er mest rentabel
og forsinker dit projekt mindst
muligt - og giver dig et overblik over
konsekvenserne, så du kan træffe
det rette valg.

•• Vi tænker energieffektivitet ind i

alle hjørner af din løsning - og sørger
for at holde energiforbruget nede,
når det er muligt.
Og det er blot et udpluk af de
gevinster, du får, når du overlader
styringen af dit projekt til os. Ring
og hør mere på 7025 6363.
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Sikkerhed
uden
kompromis
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.
Sikkerhed er tænkt ind i alle
opgaver, vi udfører for dig
- i hvert et hjørne af din
løsning. Ajos leverer
udelukkende løsninger, der
opfylder alle tidens lovkrav
til sikkerhed, kvalitet og
miljø. Vi er desuden arbejds
miljøcertificeret efter de
gældende krav.
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Bedre service og daglig drift
Ajos klarer også gerne en lang række
service- og driftsopgaver for dig. Du
kan med fordel overlade os opgaver
som rengøring, oprydning, vagt
ordning, kantinedrift - og andre driftog vedligeholdelsesopgaver. Og det er
blot et lille udpluk af de mange
opgaver, vi kan hjælpe dig med.

Ajos’ servicekoncept er
gennemtestet og afprøvet på
adskillige projekter. En del af
opgaverne klarer vi selv - andre
bliver løst af dygtige og erfarne
samarbejdspartnere, der leverer
høj kvalitet og løser opgaven
hurtigt og præcist.
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Gennemtænkte løsninger.
Vælg en gennemtænkt løsning det betaler sig! Vælg Ajos.
Vi hjælper dig med at
vælge den optimale
løsning på din opgave.
En løsning, der er
gennemtænkt fra A-Z.
Som er tilpasset dine
behov og den ramme,
den skal indgå i. Og som
tilfører dit projekt værdi
på flere fronter.
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Vores erfarne specialister
kan både rådgive dig
om, hvordan du sikrer
dig den bedst mulige
løsning - og hvilket
tilbehør du skal vælge,
når parametre som
sikkerhed, bære
dygtighed, effektivitet,
trivsel og god projekt
økonomi skal tænkes ind
i dit projekt.

Ajos’ løsninger bygger
på erfaring fra mange
forskellige brancher med
vidt forskellige krav.
Derfor ved vi, at der ofte
er ekstra gevinster at
hente i form af større
trivsel, øget effektivitet
- og synlige besparelser,
når du vælger rigtigt.
Uanset hvad dine behov
er - og hvordan dit
projekt ser ud.

Forvent lidt mere…
Når du vælger Ajos som leverandør, kan du altid forvente at
få leveret præcis dét, vi har aftalt. Det kan andre udlejere af
materiel også leve op til. Til gengæld kan du forvente en hel
del mere, når du allierer dig med os…
Uanset om du har brug for en enkelt hejs eller en kombineret
løsning med både hejs, strøm, skurby og pavilloner, pakker vi
altid dit materiel ind i ekspertise og rådgivning. Så er du sikret
en løsning, der både klarer opgaven - og øger din effektivitet.
Du kan også forvente en stærk partner, der aldrig glemmer
den menneskelige faktor i dit projekt. Vi ved af erfaring, at
høj sikkerhed, god kvalitet og løsninger, der fungerer,
fremmer dine ansattes arbejdsglæde og effektivitet i det
daglige - og dermed din bundlinje.
Derfor løser vi din opgave med både hjerne og hjerte, ser verden
gennem din optik - og har altid fokus på kvalitet, sikkerhed,
effektivitet, bæredygtighed - og naturligvis god projektøkonomi.
Du er noget særligt
Hos os møder du erfarne og kompetente medarbejdere, der også
er ærekære, loyale og ansvarsbevidste. De leverer ikke ’kun’ det
aftalte - men går også gerne en ekstra mil, for at dit projekt
bliver en succes. For hos Ajos er du ikke bare én blandt mange.
Vi lægger stor vægt på en god personlig dialog i det daglige - og
glade kunder. Derfor tager vi også løbende temperaturen på din
tilfredshed - og justerer ind, hvis der er behov for det.
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100 % fokus
på din succes
Uanset hvordan din opgave ser ud, finder vi
en løsning, der matcher dine behov. Tag os
med på råd fra start - og fortæl om dine
udfordringer, ønsker og behov, så vi har et
nuanceret billede at vejlede dig ud fra. Det
sikrer dig den bedst mulige løsning
En aftale er en aftale
Hos Ajos stiller vi krav. Både til os selv og til dig
som kunde. Det gør vi for at sikre, at der er rene
linjer fra A til Z - og at du aldrig er i tvivl om,
hvad du kan forvente. Derfor starter vi ethvert
samarbejde med at afdække dit behov, afstemme
forventninger - og få en klar aftale på plads.
Vi prioriterer solid planlægning højt, så vi kan
sikre dig den bedste og mest rentable og
bæredygtige løsning fra start. Men hvad så når
tidsplanen skrider? Når et projekt trækker ud
- eller starter tidligere end forventet?
Hos Ajos er vi vant til at håndtere mange
projekter med deadlines, der rykker fra dag
til dag. Vi har større fleksibilitet end de fleste
- og solid erfaring med at få tingene til at gå
op i en højere enhed. Vær sikker på, at vi
altid har din projektsucces for øje.
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Projektstyring med
sikker hånd
Når du allierer dig med Ajos,
er solid planlægning og
projektstyring altid en del af
pakken. Både på store og små
leverancer.
Vi har erfaringen, ekspertisen
og en proaktiv tilgang til din
opgave - og har altid skarpt
fokus på at sikre, at alt for
løber efter planen tidsmæssigt
og økonomisk. Det er din
garanti for en højere leverancekvalitet - og tryghed for,
at du når i mål med dit projekt.
Vi beregner, planlægger,
dokumenterer og styrer alle
projekter digitalt. Vores folk i
marken registrerer desuden
billeddokumentation og tidsog materialeforbruget på din
opgave digitalt. Derfor kan du
regne med, at dine fakturaer
afspejler det arbejde, der er
bestilt og udført. Du kan til en
hver tid få indsigt i detaljerne
på din opgave, hvis du ønsker
det.
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Vi har stemplerne i orden
Ajos er arbejdsmiljøcertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/OHSAS
18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1191:2013. Det betyder bl.a., at
Ajos’ psykiske og fysiske arbejdsmiljø årligt tjekkes efter i sømmene. Derudover
er vi kvalitetscertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO
9001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 629:2008, bilag 6 inden for
montage og service af hejs.
Ajos er også autoriseret el-installatør.
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Effektivt styringsværktøj
“Jeg har haft stor glæde af smartBYG som styringsværktøj i
forbindelse med OPP-psykiatri-sygehusbyggeriet i Vejle. Systemet har
hjulpet mig med at holde styr på belægningen af mandskabsskurene
på byggepladsen i løbet af projektet, hvor vi i perioder kørte med op
til 12-13 fuldt belagte 10-mandsskure. smartBYG gav mig overblikket,
så jeg altid kunne garantere en plads, når nye folk kom til - og sikre,
at vi ikke betalte for uudnyttet plads.”
FRANK JENSEN, ENTREPRISELEDER, KVALITET, MILJØ & ARBEJDSMILJØ, MT HØJGAARD
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Vi tænker digitalt, når
det har værdi for dig
Hos Ajos har vi skarpt fokus på at digitalisere dér, hvor
det giver dig og dit projekt værdi - og vi har sat strøm
til flere områder og procedurer.

•• Vi kan simulere dit projekt digitalt med VDC

(Virtual Design Construction). Teknologien giver
dig et detaljeret billede af, hvordan dit projekt
ser ud med tids- og aktivitetsplaner, lister over
ressourcer og materialer mv.

•• 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.

•• Med smartBYG - Ajos’ webbaserede logistik

program - kan du nemt styre belægningen i
dine skure og pavilloner, hvis du ønsker det.
Du har altid overblik over, hvor meget plads du
har til rådighed, så du fx undgår at betale for
enheder, du ikke har brug for - eller kan bestille
et ekstra modul i tide, hvis du har brug for
mere plads.
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Dækker hele
landet - og lidt
til…
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

