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2  ‹  Mennesker og materiel

Ajos er en af 
Danmarks største 
og mest erfarne 
udlejere af 
materiel samt 
midlertidige 
installationer og 
bygninger.

Omtanke og sund fornuft fra A-Z
Hver dag året rundt leverer 
vi kraner, hejs, skure, strøm 
og pavilloner til mange 
forskellige projekter og 
kunder over hele Danmark. 
Og altid pakket ind i 
ekspertise og rådgivning, 
så dit materiel arbejder 
effektivt for dig. Vi er også 
landets førende på ind ret-
ning og drift af store 
byggepladser.

Vi sørger for, at nogle af 
landets største bygge-
projekter holder hjulene i 
gang, så alt skrider frem 
efter planen. At musikken 
spiller på rockfestivalen. 
Og at produktivitet og 
trivsel er i top, selv når de 
fysiske rammer er midler-
tidige. Det har vi gjort i 
mere end tre årtier.
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Vi er ikke verdensmestre i alt. Til 
gengæld er vi helt i front på de 
områder, vi har valgt at specialisere os 
i. Og vi har konstant fokus på at blive 
endnu bedre - på alle de områder, der 
tæller for dig og din bundlinje: 

 • Kvalitet

 • Service

 • Arbejdsmiljø,  
 sikkerhed og trivsel

 • Miljø

For i Ajos ved vi af erfaring, at 
omtanke, sund fornuft og et 
kompromisløst fokus på disse 
områder sikrer færre arbejdsulykker, 
maksimal driftssikkerhed, større 
tryghed og trivsel, et bedre miljø, 
øget effektivitet - og en sundere 
projektøkonomi. Gevinster, der alle 
har værdi for dig.

Alt det kan du læse mere om i 
brochuren her, der giver dig indblik i, 
og eksempler på, hvad Ajos’ tiltag på 
de fire områder helt konkret betyder 
for dig - og din bundlinje.
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Hos Ajos kommer sikkerhed ALTID 
før pris. For din skyld - og for vores. 
Sikkerhed for vores folk, når de 
opsætter dit materiel. Og sikkerhed 
for dig og dine ansatte, når det er i 
jeres hænder.

Sikkerhed er tænkt ind i alle opgaver, 
vi udfører for dig - i hvert et hjørne 
af din løsning. Ajos leverer 
udelukkende løsninger med moderne 
materiel, der opfylder ALLE danske 
lovkrav til sikkerhed, kvalitet og 
miljø - og som kontrolleres, monteres 
og serviceres af nogle af branchens 
bedste specialister. 

Men vi går længere end det. 
Ansvarlighed, forebyggende adfærd 
og ekstra kontrol er rutine hos os 
- og vi går ofte forrest for at højne 
sikkerhedsniveauet i branchen, så 
både dine og vores folk altid kan 
udføre deres arbejde trygt og sikkert. 

Sikkerhed 
uden 
kompromis

Du er i sikre hænder

Hos Ajos møder du 
nogle af branchens 
mest kompetente og 
erfarne specialister og 
rådgivere inden for 
kraner, hejs, skure, 
moduler, pavilloner, 
midlertidige 
installationer og 
byggepladsindretning. 

Sammenlagt har vores 
folk flere hundrede års 
erfaring med 
montering, service og 
rådgivning. Det er din 
sikkerhed for, at du 
altid får den optimale 
løsning, så du kan 
gennemføre dit 
projekt effektivt, 
rentabelt og sikkert.
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Vi er 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.

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 store projekter 
med særligt skrappe krav til levering, kvalitet, drifts-
sikkerhed, bæredygtighed mv. Det holder os til ilden 
og sikrer, at vi altid er i form til at løse selv de mest 
komplekse opgaver. 

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. Fx løser vi ofte 
opgaver for bygherrer, entreprenører og raffina-
derier, 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.

Høj sikkerhed og 
skrappe krav er 
hverdagkompromis
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I Ajos går vi ekstra langt for at fremtidssikre vores materiel. Vi er altid på forkant 
med de nyeste regler og lovforslag. Det betyder, at du altid er garanteret en 
løsning, der lever op til de gældende danske lovkrav - og mere til. 

Vores specialister holder skarpt øje med, hvor udviklingen er på vej hen, så vi altid 
er et skridt foran på sikkerhed, kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. For eksempel er vores 
skure og pavilloner opdateret med den nyeste teknologi og komfort, så de både 
lever op til de gældende regler - og de nyeste krav og ønsker fra kunderne. 
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.

Forberedt på fremtiden
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Høj 
kvalitet 
og god 
service
Høj kvalitet er en selvfølge, 
når du handler med Ajos. 
Både i forhold til det 
materiel, du bestiller - og i 
den rådgivning og service, 
der følger med. For høj 
kvalitet har altid været en 
del af vores DNA - og et 
pejlemærke for alt, hvad 
vi sælger, siger og gør. For 
måden, vi driver virksomhed 
på. De interne procedurer 
og aktiviteter, der foregår i 
kulissen. Det miljø, vi skaber 
for vores ansatte. Og for 
dialogen med kunderne - og 
de løsninger, vi tilbyder.
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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. 

Vi har nemlig valgt at organisere  
os, så vi nemt kan genbruge viden  
og erfaring fra projekt til projekt  
- og lynhurtigt bygge din løsning  
op omkring solide standard kom-
ponenter, der bliver tilpasset  
din verden og dine specifikke behov.

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.

Kvalitet 
til tiden - 
tilpasset  
dit behov
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Forvent  
lidt mere…
Hos Ajos kan du altid forvente at få 
leveret præcis dét, vi har aftalt. Det 
kan andre udlejere af materiel måske 
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 
kran eller en kombineret løsning med 
både kran, hejs, strøm 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.

Forvent også 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 god 
projektøkonomi naturligvis.
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Du er noget særligt
Hos Ajos 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 temperaturen på din tilfredshed via vores 
elektroniske kundetilfredshedsundersøgelse, følger op - og 
justerer ind, hvis der er behov for det.
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Garanti for høj leverancekvalitet
Solid planlægning og projektstyring 
er altid en del af pakken, når du 
allierer dig med Ajos. Både på store 
og små leverancer. Vi har erfaringen, 
ekspertisen og en proaktiv tilgang til 
dit projekt. Uanset hvilke hjørner af 
det, du involverer os i, har vi skarpt 
fokus på at sikre, at alt forløber efter 
planen tidsmæssigt og økonomisk - og 
at du er forberedt på det uventede. 
Det er din garanti for en højere 
leverancekvalitet - og tryghed for, at 
du når i mål med dit projekt.

Vi beregner, planlægger, dokumen-
terer og styrer alle projekter digitalt. 
Vores folk i marken registrerer 
desuden billeddokumentation og 
tids- og materialeforbruget på din 
opgave digitalt. Derfor kan du regne 
med, at dine fakturaer afspejler det 
arbejde, der er bestilt og udført. Og 
du kan til hver en tid få indsigt i 
detaljerne på din opgave, hvis du 
ønsker det.
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Større fleksibilitet 
end de fleste
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 for 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 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 sig 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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Serviceminded virksomhed med et højt informationsniveau 
“Da de tre første etaper af Københavns Metro blev bygget, var det Ajos a/s, der 
leverede og monterede Metroens nødelevatorer. Efterfølgende har Ajos til stor 
tilfredshed ydet service og eftersyn på elevatorerne. Vi har i alle årene haft et 

godt og upåklageligt samarbejde, og Ajos er for mig en serviceminded 
virksomhed med et højt informationsniveau, fx ift. status på udførte opgaver og 

lign. Desuden overholder Ajos vores aftaler, og medarbejderne udfører 
opgaverne med imødekommenhed og høj performance. Stor cadeau herfra.”

PER LARSEN, MANAGER, METRO SERVICE A/S
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Drifts-
sikkerheden 
er i top
Høj driftssikkerhed er vital for 
fremdriften af dit projekt. Selv få 
timers ufrivilligt driftstop kan få 
alvorlige konsekvenser for din 
projektøkonomi. Derfor er det klogt 
at vælge materiel af høj kvalitet.

Når du vælger kraner, hejs og andet 
materiel fra Ajos’ er du sikker på, at 
kvaliteten er i orden - og at det er 
designet til at klare ’hårdt arbejde’. 
Uanset, hvad du vælger, får du 
velfungerende materiel med meget 
høj driftssikkerhed og dermed 
minimal risiko for nedbrud.
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Hurtig support  
- når du har 
brug for det
Er uheldet ude, får du hjælp af nogle 
af branchens mest kompetente folk, 
der hurtigt kan diagnosticere og løse 
problemet, så du undgår, at det 
bliver en flaskehals for dine øvrige 
aktiviteter. 

Ofte kan vi diagnosticere og løse en 
fejl med det samme via telefonen. 
Kræver det en mand på stedet, 
sporer vi straks den specialist, der er 
tættest på dig - og sørger for, at han 
er hurtigt fremme.

Ajos har eget reservedelslager i 
både Hvidovre og Vejle - ligesom 
vores servicebiler også altid er 
udstyret med reservedele. Det 
betyder, at du i mange tilfælde 
kan få løst fejlen med det 
samme, så du undgår ekstra 
ventetid og unødigt tab. 



FOTO: NEWS ØRESUND - JOHAN 
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Væsentlig forudsætning for et effektivt vedligehold  
“Når servicemedarbejdere og andre ”bro-folk” skal til tops i en af Storebæltsbroens 
pyloner, foregår den otte minutter lange tur i en ALIMAK tandstangshejs, leveret og 
installeret af Ajos a/s. Siden hejsene blev monteret i slutningen af 90érne, har Ajos’ 

servicebevidste medarbejdere udført eftersyn og service på hejsene. Til stor tilfredshed 
for brugerne og A/S Storebælt. Elevatorerne er en naturlig og væsentlig forudsætning 

for et effektivt vedligehold af vores forbindelser, og vi er således glade for Ajos’ 
serviceydelse. Ellers havde vi ikke beholdt den samme serviceleverandør i 20 år!”

JESPER BRINK, DRIFTSLEDER, A/S STOREBÆLT
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Hjælp til 
selvhjælp 
- en god 
forretning 
for dig
Mange fejlmeldinger på 
materiel skyldes simple 
menneskelige fejl - fx at 
døren til en hejs ikke er 
lukket korrekt. Derfor 
tilbyder Ajos også oplæring 
af dine folk i diagnosticering 
af fejl, så du både minimerer 
udgifterne til support - og 
konsekvenserne af drifts-
stop. Vi hjælper også gerne 
med at få oversat fx en 
hejsmanual til andre sprog, 
hvis udenlandske arbejdsfolk 
skal betjene den.
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Bedre 
service  
og daglig 
drift
Ajos klarer også gerne en lang 
række service- og driftsopgaver 
for dig. Du kan, ifm. bygge-
pladsdrift eller større montage-
opgaver, med fordel overlade 
os opgaver som rengøring, 
oprydning, vagtordning, 
kantinedrift - og andre drifts- 
og vedligeholdelses opgaver. 
Og det er blot et lille udpluk af 
de mange opgaver, vi kan 
hjælpe dig med. 

Ajos’ servicekoncept er 
gennem testet og afprøvet på 
adskillige projekter. En del af 
opgaverne klarer vi selv - andre 
bliver løst af dygtige og 
erfarne samarbejds partnere, 
der leverer høj kvalitet og løser 
opgaven hurtigt og præcist.
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De magter opgaven 
“På en stor sag som KUA3 med mange fagentrepriser er det 
nødvendigt med en uvildig byggepladsentreprenør, så alle 

entreprenører bliver behandlet lige og har samme adgang til fælles 
materiel. Det er en stor opgave, som vi har valgt Ajos til - og det er vi 

godt tilfredse med. De magter opgaven og er altid klar til at rykke 
hurtigt på tingene, når det er nødvendigt.”

JØRN-ORLA BORNHARDT, PROJEKTCHEF, BYGNINGSSTYRELSEN
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Miljøvenlige og energirigtige skure 
“Ajos har leveret 26 10-mandsskure med varmepumper til byggeriet af den nye 
højhastighedsbane mellem København og Ringsted (TP4). Pris og levering var 

vigtige parametre for os i valget af leverandør, men også at skurene var 
miljøvenlige og energirigtige. Alt det kunne Ajos honorere - og vi har haft et 

fint samarbejde under hele forløbet. De lever op til forventningerne og leverer 
generelt en rigtig god service. Samtidig er det et klart plus, at Ajos er så 

fleksible og hurtige til at reagere, da byggeriet har flyttet sig en del undervejs 
- og der derfor har været behov for at rykke på en del af mandskabsskurene. 

Det har Ajos klaret hurtigt og uden problemer.”

FRANK LARSEN-HOLST, FACILITY MANAGER, PER AARSLEFF A/S
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Garanti for  
gennemtestede 
løsninger
Ajos er en af de få, der både har 
kompetencerne inden for, og massiv 
erfaring med, byggepladsindretning 
og drift af store byggepladser. Vi 
kender alle udfordringerne. Og vi ved, 
hvad der virker - og hvad der ikke gør. 
En viden, der er solidt forankret i 
vores organisation og beriger alle de 
opgaver, vi løser. Store som små. 
Uanset branche. Det er din garanti for, 
at du får en gennemtestet løsning, 
når du vælger Ajos - også til mindre 
projekter og enkeltleverancer.
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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 (se mere 
under afsnittet om arbejdsmiljø og trivsel). 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.

Ajos er også autoriseret el-installatør.
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Digitale tiltag sikrer  
ekstra høj kvalitet
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:

 • 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.

 • 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.

 • Med smartBYG - Ajos’ webbaserede logistikprogram - kan du nemt styre 
logistikken på din byggeplads, så du fx undgår trafikpropper og spildtid, når du 
modtager vareleverancer. Du kan også bruge systemet til at styre belægningen 
af dine skure og pavilloner, så du undgår at betale for plads, du ikke bruger 
- eller kan bestille nye moduler i tide. Andre bruger programmet til at booke 
mødelokaler og materiel, fx teleskoplæssere, kraner, hejs mv.
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Fokus på arbejdsmiljø og trivsel
I Ajos sætter vi stor pris på vores medarbejdere. De er Ajos’ hjerteblod. 
Dem, der får hjulene til at dreje rundt - både hos os og de opgaver, 
vi løser for vores kunder. Derfor passer vi godt på dem. Og derfor 
har vi konstant fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø for dem i det 
daglige. For trivsel og arbejdsglæde i egne rækker bidrager positivt til 
sikkerheden, kvaliteten og effekten af de løsninger, vi leverer til dig. 
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Ajos er arbejdsmiljøcertificeret via 
FORCE Technology. Det betyder, at 
vores indsats inden for arbejdsmiljø 
er seriøs, velstruktureret og solidt 
funderet i en velfungerende 
arbejdsmiljøorganisation, der 
overholder alle gældende krav  
- og årligt bliver evalueret og 
kontrolleret af en uvildig, ekstern 
part. Administrationen heraf er 
forankret i Ajos’ vidensystem, der  
er styringsværktøjet for hele vores 
indsats inden for kvalitet, service, 
arbejdsmiljø og miljø. 

I vidensystemet er Ajos’ politikker, 
retningslinjer og processer 
beskrevet. Ligesom, det er her,  
at vores medarbejdere finder al 
vigtig info om MUS-samtaler, 
kompetenceudvikling og øvrige 
medarbejderforhold.

Styr på 
sikkerhed, 
kvalitet og 
arbejdsmiljø

Det er også her Ajos’ ansatte har nem 
adgang til udførlige og opdaterede 
beskrivelser af samtlige arbejdsgange 
fra salg til modtagelse, service og 
klargøring - samt vejledninger og 
arbejdsmiljøinstruktioner på alle vores 
processer og services. Det er med til at 
sikre et godt arbejdsmiljø for vores 
ansatte - og præcision, høj sikkerhed og 
kvalitet i de løsninger, de leverer til dig. 

Vidensystemet er desuden ankerpunkt 
for Ajos’ løbende indsats med at 
kvalitetssikre og forbedre de processer 
og aktiviteter, der understøtter vores 
løsninger, så vi forebygger arbejds-
ulykker i det daglige. Sikkerhed er en 
stor udfordring i en branche som vores, 
hvor det tætte samspil mellem 
mennesker og materiel altid involverer 
en risiko. Men i vores optik er det aldrig 
en undskyldning for at slække på 
indsatsen. Derfor registrerer og ana ly-
serer vi alle uheld og tæt-på-hændelser, 
sætter aktiviteter iværk for at minimere 
risikoen for, at situationen opstår igen 
- og følger systematisk op på indsatsen. 
Vi stiler konsekvent mod 0 ulykker.
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Vi går et skridt længere
Men vores indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø - for vores folk 
og for dine - rækker endnu længere end det. Her er et udpluk af 
aktiviteter og tiltag, der baner vej for et bedre arbejdsmiljø i det 
daglige - og dermed øget sikkerhed og kvalitet:

15 sekunders omtanke øger sikkerheden

I Ajos ved vi af erfaring, at 15 sekunders ekstra omtanke kan forebygge 
ulykker og øge kvaliteten af en opgave. Derfor er det blevet en fast 
procedure, at køre interne kampagner for ”15 sekunders ekstra omtanke er 
sund fornuft, og noget alle har tid til” - selv når der er pres på. 15 sekunder 
til at dobbelttjekke, om man har pakket det rette værktøj. 15 sekunder til at 
sikre, at der er fri bane, når materiellet skal læsses af. 15 sekunder til at blive 
enige med sin makker om, hvordan opgaven gribes sikkert an. For i Ajos 
passer vi på os selv og hinanden - og på dig og dine folk.



Kvalitet, service, arbejdsmiljø og miljø  ›  27

Årlig arbejdsmiljøuge

Ajos dedikerer hvert år en hel uge  
til ekstra skarpt fokus på arbejdsmiljø, 
sikkerhed og god kollegakultur.  
Ugen byder på forskellige aktiviteter 
og konkurrencer i det gode 
arbejdsmiljøs tegn - bl.a. syretest af 
’15-sekunders-reglen’ og interne audit, 
hvor med  arbejd   er ne får efterprøvet 
deres viden om et sikkert arbejdsmiljø. 
Vi uddeler også den årlige ’Arbejds-
miljøpris’ til en medarbejder, der har 
gjort sig særligt positivt bemærket ved 
at udvise sund fornuft og omtanke for 
at sikre et godt arbejdsmiljø i det 
daglige. 

Socialt ansvar

I Ajos arbejder vi målrettet på at 
opretholde et sundt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø. Og vi går gerne langt for 
vores egne, hvis de i en periode har 
svært ved at passe deres arbejde - fx 
pga. sygdom. Vi er også vores sociale 
ansvar bevidst - og bidrager med flere 
forskellige tiltag. Ajos har bl.a. ansat 
folk, der er under Integrationsgrund-
uddannelsen (IGU), erhvervsgrund-
uddannelsen (EGU), i arbejdsprøvning 
mv. Vi giver også jævnligt plads til 
lærlinge og kører desuden et lærlinge-
rotations program sammen med vores 
søsterselskab Lindpro.

Stærke kompetencer

Hos os møder du erfarne folk 
med kompetencerne i orden  
- og alle lovpligtige kurser inden 
for deres fagområde på CV’et. 
Vores specialister er desuden 
uddannet i at rådgive dig om 
sikkerhed og miljø, så du ikke 
’bare’ får en løsning, der klarer 
din opgave, men også øger 
effektiviteten og arbejdsglæden 
blandt dine medarbejdere. 

Sikkert udstyr

I Ajos går vi aldrig på kompromis 
med sikkerheden. Hverken i de 
løsninger, vi leverer - eller i forhold 
til vores ansatte. Vores folk skal  
trygt kunne udføre deres arbejde  
i det daglige - og trives, når de gør 
det. Alle Ajos’ folk i marken er 
naturligvis altid udrustet med det 
lovpligtige sikkerhedstøj og -udstyr, 
opgaven kræver. Vi nøjes ikke  
kun med det højst nødvendige  
- vi tænker sikkerhed ind i selv de 
mindste detaljer. For vores 
medarbejdere fortjener ekstra 
omsorg. Og derfor er formstøbte 
ørepropper og solcreme for eksempel 
også en del af standardudstyret.
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Ajos ved, hvad der skal til

“Det kræver det rette lys, når en fodboldkamp skal transmitteres på 
TV. Vi valgte Ajos, da pokalkampen mellem Fremad Amager og FC 

Midtjylland skulle vises på TV. Ajos er den eneste udbyder i Danmark, 
der kan løfte den slags opgaver - og de gør det super godt. Deres folk 
er positive og behagelige, hurtige til at reagere - og så ved de, hvad 

der skal til for at sikre en succesfuld afvikling.”

JONAS KOLIND-ANDERSEN, ADMINISTRATIV KOORDINATOR, 

FREMAD AMAGER ELITE
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 • Ajos’ bæredygtige skure og 
pavilloner er kendt for deres gode 
komfort og indeklima. Egenskaber, 
der smitter af på dine medarbejderes 
effektivitet og grundighed - og dermed 
bidrager til at styrke kvaliteten, sikker-
heden og økonomien i dit projekt.

 • Vælger du Ajos’ kaloriferer til 
opvarmning eller udtørring af kolde  
og/eller fugtige rum, kan de leveres 
med filter, som renser luften, så dine 
folk undgår gener fra byggestøv eller 
skimmelsvamp.

 • Ajos har sammen med en 
kabelproducent udviklet et 
aluminiums kabel til midlertidig 
forsyning, der vejer meget mindre end 
kabler i kobber. Derfor kan der lettere 
rykkes rundt på dem uden at risikere 
arbejdsskader. En positiv sidegevinst 
er, at aluminiumskablerne ikke er mål 
for tyveri, og de udgør derfor ikke en 
risiko for driftsstop.

Sikre omgivelser

Orden forebygger ulykker - og 
bidrager til større arbejdsglæde og 
højere effektivitet i det daglige. 
Det ved vi af erfaring. Derfor 
sørger vi altid for, at området 
omkring den opgave, vi løser for 
dig, er pænt og ryddeligt, så der 
ikke sker faldulykker, snubleskader 
eller andre uheld. Vi sørger for, at 
alle kabler er gravet ned eller 
dækket forsvarligt til. At skilt-
ningen er i orden. Og at der er fri 
passage ad adgangs- og flugtveje. 
Så kan både dine og vores folk 
udføre deres arbejde sikkert. 

Løsninger designet  
med omtanke

Alle Ajos’ løsninger er designet 
med omtanke - og flere af dem 
bidrager direkte til et bedre og 
sundere arbejdsmiljø for dine folk. 
Her er nogle eksempler:
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Hensyn til miljøet har høj 
prioritet hos Ajos. Både hos os 
selv i det daglige arbejde - og i 
de løsninger, vi leverer til dig. 
Uanset om vi sorterer affald, 
forbruger el, klargør maskiner 
eller transporterer kraner, sker 
det altid med omtanke og hensyn 
til miljøet. Og derfor er det også 
en integreret del af alle vores 
løsninger - uanset om du lejer en 
pavilloner, hyrer os til opsætning 
af midlertidige installationer eller 
noget helt tredje. 

På de følgende sider kan du læse 
mere om Ajos’ forskellige aktiviteter 
og tiltag på miljøområdet.

Vi værner  
om miljøet
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Energiregnskabet på et 
stort projekt kan hurtigt 
løbe løbsk. Derfor er det 
vigtigt, at du vælger en 
leverandør, der har fokus 
på at minimere energi-
forbruget i alle processer 
- uden at gå på kompromis 
med kvaliteten og frem -
driften af dit projekt.

Hos Ajos tænker vi 
energieffektivitet ind i 
alle hjørner af dit projekt, 
uanset om det er stort 
eller småt - og sørger for 
at holde energiforbruget 
nede, når det er muligt. 
Her er nogle eksempler:

Ajos 
tænker 
energi-
effektivt.

Altid!

Energirigtige skure og pavilloner 

Når du lejer skure og moduler 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, energi-
forbrug og sikkerhed. Alle enheder er godt 
isoleret, nemme at sambygge og kan leveres med 
varmepumper, der er med til at sikre et lavt 
elforbrug og et godt indeklima. Ønsker du en 
anden varmekilde, klarer vi også det. Vi har stor 
erfaring med at tilslutte til energikilder som 
fjernvarme, luft-til-vand, mobile oliefyr og sol  -
celler. Men tag os med på råd - vi anbefaler dig 
altid det mest økonomiske og energieffektive 
alternativ. 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 dit forbrug 
af el og varme, kan du tilvælge løbende over -
vågning af dit energiforbrug - både i dine skure 
og pavilloner og på resten af dit projekt. I øvrigt 
opdaterer vi løbende vores skure og moduler med 
den nyeste teknologi og komfort, så de til en hver 
tid lever op til de gældende danske regler - og de 
nyeste krav og ønsker fra kunderne.
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Spar på strøm, lys og varme 

Når vi leverer midlertidig strøm, lys 
og varme til dit projekt, har vi også 
altid stor fokus på energioptimering. 
Både for at du kan spare penge på 
bundlinjen - og så vi sammen skåner 
naturen for unødig udledning af CO2. 

Ønsker du fx lys på en byggeplads i  
et bestemt tidsrum på døgnet, kan vi 
opsætte et skumringsanlæg, så lyset 
tænder og slukker automatisk - i 
stedet for at brænde unødig energi 
af. Vi er desuden specialister i 
dimensionering - og ved, hvilke 
kabler der skal til, for at du kan 
minimere både effekttab og strøm-
forbrug. Og har du brug for 
midlertidige facader til at lukke 
bygninger af, leverer vi dem 
omhygge ligt tætnet, så isolerings-
evnen er så høj som mulig. 

Eksemplerne herover er blot et 
udpluk af de mange områder, hvor vi 
tænker energieffektivt - eller på 
anden måde tager hensyn til miljøet. 
For det er en fællesnævner for alt, 
hvad vi rådgiver om og leverer til dig. 
For din skyld - og for miljøets.
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Miljøvenlig sortering af affald 

Har du, ifm. byggepladsdrift eller større montageopgaver, brug for hjælp til 
sortering af byggeaffald, kan du med fordel overlade opgaven til Ajos. Vi sørger 
for, at restmaterialer og andet affald bliver sorteret miljømæssigt forsvarligt - og 
klarer også gerne tømning, hvis du ønsker det. Mange bygherrer og entreprenører 
vælger desuden videoovervågning af affaldsanlægget for at sikre, at 
underentreprenører og andre, der bruger anlægget, sorterer affaldet korrekt. 

Sikker håndtering af kemiske produkter

Sikring af arbejdsvilkår og hensyn til miljøet har højeste prioritet hos Ajos. Derfor 
benytter vi de absolut mest miljøvenlige produkter på markedet. Og disse udskiftes 
løbende, når mindre farlige eller miljøskadelige produkter bliver tilgængelige. Vi 
håndterer alle de kemiske rensemidler og plejeprodukter, vores folk bruger, når de 
klargør og vedligeholder dit materiel, forsvarligt og sikkert. 

Alle kemiske produkter opbevares sikkert i montørbiler og på lokale miljøstationer. 
Produkterne er registreret i en kemidatabase, som montørerne har direkte adgang til via en 
app, så de altid kan hente opdaterede datablade og vejledninger i sikker brug af produkterne. 
Alle vejledninger er tilpasset i forhold til Ajos’ konkrete brugssituationer og indeholder 
udførlige anvisninger, så montøren aldrig er i tvivl om, hvordan produktet bruges.

Andre miljøtiltag
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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



Ajos’ fire 
kerneværdier er:

1.  Samarbejdsvillig
2.  Kundeorienteret
3.  Ansvarsbevidst
4.  Loyal
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I Ajos lever og ånder vi for at sikre dig 
løsninger af højeste kvalitet. Det 
kræver erfarne og kompetente 
fagfolk. Og derfor har vi håndplukket 
nogle af branchens dygtigste 
specialister. Men erfaring og solide 
fagkompetencer er ikke nok i sig selv 
til at sikre kvalitet. Det kræver også 
folk af ’den rette støbning’. Gode folk, 
der har det rette mindset, udviser den 
rette adfærd, trives med det, de laver 
- og går glade på arbejde hver dag. 
Dem møder du hos Ajos. Det er dem, 
der løser din opgave. Og det er ikke 
tilfældigt. For i Ajos arbejder alle 
medarbejdere efter fire sunde 
kerneværdier. De er pejlemærker i alt, 
hvad vi siger og gør. Både internt i 
Ajos - og i dialogen med dig. For du 
fortjener højeste kvalitet og gode 
kundeoplevelser - hver gang!

Ajos’ 
kerneværdier 
sikrer dig  
ekstra høj  
kvalitet 
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Samarbejdsvillig 
Vi udviser respekt for din tid samt 
dine ressourcer og opgaver - og 
tænker samarbejde med henblik på at 
imødekomme dine behov bedst muligt.

Vilje til at løse  
opgaverne i fællesskab 
“Samarbejdsvilje er fundamentet for, at 
vi lykkes med opgaverne, og jeg oplever 
det på pladsen hver dag. For mig handler 
samarbejde om at udvise vilje til at løse 
opgaverne i fællesskab. Jeg giver selv en 
hånd med dér, hvor jeg kan se, at der er 
behov for det, eller hvis jeg bliver spurgt 
om hjælp. Jeg oplever også, at andre er 
hurtige til at hjælpe mig. Alle bør være 
villige til at træde til for hinanden. Det 
er vigtigt for, at opgaverne kan blive  
løst på bedst mulig vis”

DANIEL ALEXANDER HANSEN,  

PRODUKTIONSMEDARBEJDER

Kundeorienteret 
Vi ser mening og  
værdi i at have indsigt  
i dine behov. Vi stræber  
efter øget kundetilfredshed. 
Og er ansvarsbevidste, 
initiativ rige og engagerede 
i mødet med dig og din 
opgave.

Det bedste er,  
når vi kan overgå  
kundens forventninger 
“Man er kundeorienteret, 
når man er lyttende og 
forstående - og gør, hvad 
man kan for at imødekomme 
kundens ønsker. Det bedste 
er, når vi kan overgå kundens 
forventninger og fx levere 
reservedele tidligere end dét, 
vi har stillet kunden i udsigt.”

MARTIN BUNDGAARD KAMPER,  

LAGER- OG LOGISTIKMEDARBEJDER

Læs hvordan Ajos’ medarbejdere efterlever  
værdierne - og hvad det betyder for dig som kunde
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Ansvarsbevidst 
Vi udfører alle opgaver med  
omhu, så vi er sikre på at levere  
en høj kvalitet til dig. Vi har fokus  
på sikkerhed og sker der fejl, 
udbedrer vi dem hurtigst muligt.

Sikrer at kunderne  
får det rigtige 
“Man er ansvarsbevidst, når man 
sikrer, at det er det rigtige, kunderne 
får. Man er også ansvarsbevidst, når 
man rydder op efter sig selv, så andre 
ikke snubler i kabler og lignende - og 
på den måde risikere at komme til 
skade. Man skal passe på andre!”

ARNE VIUM JOHANNESEN,  

PRODUKTIONSMEDARBEJDER

Loyal 
Vi støtter alle op  
omkring de aftaler, vi 
indgår med dig. Vi sikrer 
en god dialog hele vejen 
rundt. Og overholder 
aftaler og deadlines!

God dialog  
med kunden 
“Loyal betyder, at jeg skal 
overholde mine aftaler 
med kunder og kolleger. 
Vi er en servicevirksomhed 
og SKAL have en god 
dialog med kunden!”

LASSE NØRRESKOV NIELSEN, 

PRODUKTIONSTEKNIKER
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Dækker hele 
landet - og lidt 
til... 

Du finder Ajos i 
både Vejle og 
Hvidovre, hvorfra vi 
servicerer hele 
Danmark.

Vil du vide mere?
 
Har du spørgsmål 
til brochuren - 
eller vil du vide 
mere om, hvordan 
Ajos arbejder med 
sikkerhed, kvalitet, 
arbejdsmiljø 
og miljø på en 
konkret opgave? 
Så er du altid 
velkommen til at 
kontakte os på 
7025 6363.
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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


