
Projektkontor &  
Entreprenörsboenden
Vi erbjuder trivsamma entreprenörsboenden 

och effektiva projektkontor

Med Adapteos uthyrningserbjudande löser du många av 
de utmaningar som finns på större projektarbetsplatser 
vad gäller kontors- och boendebehov. Dessutom ser vi 
till att byggnaderna kommer på plats på nolltid. 



Med en flexibel projektkontorslösning 
från Adapteo finns möjlighet till 
cellkontor, öppna planlösningar i 
landskap, eller en kombination av båda. 
Är ni i behov av enkelrum, dubbelkontor, 
öppna ytor, lounger och konferensrum? 

Välj den planlösning som 
passar bäst

C90 - Kontor

En ingenjör som sitter ute på en 
projektarbetsplats ska kunna vistas 
i samma miljö som de som sitter på 
huvudkontoret.
Per Lövgren 
Försäljningschef, Adapteo

”

Kanske två korridorer, ett komplett kök, 
trappor och hiss. Med Adapteo erbjuds 
du oanade möjligheter när det kommer 
till planlösning, och även inredning.

Ett entreprenörsboende 
utöver det vanliga 

När man bor och arbetar långt hemifrån 
tycker vi att man har rätt att ställa krav 
på de lokaler där man spenderar sin tid, 
även utanför arbetstid. I våra fullutrustade 
entreprenörsbyggnader bor man bra, 
sover gott och ges tillgång till moderna 

dusch- och omklädningsrum. När det 
gäller planlösning, kvadratmeteryta och 
vad byggnaden ska ha för funktioner kan 
man enkelt koppla på fler byggnader, 
som professionellt storkök och personal-
matsal, om så önskas.

Med ett entreprenörsboende i anslutning 
till projektarbetsplatsen ges arbetaren 
dessutom ett bekvämt avstånd till 
jobbet. Genom att spara ner på 
restiden mellan hem och arbete ges 
du ökad produktionstid samtidigt som 
belastningen på klimatet minskar. 

C15 - Entreprenörsboende

Flyttbara lokaler löser nya 
utmaningar snabbt

Att hyra ett entreprenörsboende från oss 
är bekvämt på flera sätt, bland annat be-
höver du inte lägga energi på att fundera 
över möblemang. Våra boenden hyrs ut 
med full inredning och har planerats för 
att projektarbetarna skall få en så härlig 
plats som möjligt att bo på under arbetets 
gång. Det är ett entreprenörsboende som 
skapar en känsla av hemma, fast borta. 
Här bor man i enskilda lägenhetsrum med 
privat dusch och WC. 



Gedigna byggnader,  
luftiga rum och bastu

Tryggt, flexibelt och gediget är ord som 
ofta beskriver våra olika byggnads- 
system. Funktionella och luftiga rum med 
en väl tilltagen takhöjd, i kombination 
med materialval av hög kvalitet, gör våra 
byggnader särskilt anpassade för vårt 
nordiska klimat. Behaglig luftgenom-
strömning sker genom effektiv ventila-
tion, och Adapteos många klimatsmarta 

funktioner som vattenburet radiator- 
system och termostatstyrd direktverkande 
el, gör att byggnaderna blir både hållba-
ra och kostnadseffektiva i längden. 
Till våra trivsamma boendeenheter 
erbjuder vi också funktionella tvätt- och 
torkrumsmöjligheter, trevliga gemen-
skapsutrymmen och till och med bastu, 
om man vill ha det.

Adapteo var väldigt tillmötesgående 
genom hela vårt samarbete, inte minst 
när vi kom med våra extra önskemål.
Jesper Baaring 
Projektledare, Öresundskraft

”

I större projekt som sträcker sig över längre 
tidsperioder, upp till flera år, blir det extra 
viktigt med långsiktiga lösningar. Att lokal- 
erna som man dagligen vistas i är moderna, 
praktiska och fungerar friktionsfritt. I  
Adapteos trivsamma och luftiga projekt-
kontor som har likvärdig standard som ett 
modernt permanent kontor, erbjuds du 
generösa utrymmen, god ventilation och 
bra ljusinsläpp, vilket ger bästa möjliga 
förutsättningar för ett väl utfört jobb. I bra 
inomhusmiljöer både mår och tänker vi 
människor bättre. Då fattar vi bättre beslut.

Kontorsmiljöer  
i toppklass



En bra affär – både för  
företaget och medarbetarna

Med våra flexibla och anpassningsbara 
byggnader erbjuder vi skräddarsydda 
lösningar utifrån just ert företags specifika 
behov. En annan fördel är hyresformen, 
kapital binds inte upp utan kan inriktas på 
att understödja det som är ännu viktigare.
Adapteo är en stark och lyhörd partner 
som snabbt sätter sig in i de praktiska ut-
maningar ni har, med lokaler som enkelt 

kan modifieras och förändras utifrån nya 
förutsättningar som kan uppstå under 
projektets gång. Som kund hos Adapteo 
ser vi till att du löpande får den service 
och support du behöver, samtidigt som 
du förbättrar arbetsmiljön avsevärt för 
dina medarbetare och gör arbetsplatsen 
mer attraktiv.

Varför välja Adapteo?

• Störst i Sverige och norra Europa

• Ca 2,3 miljarder kr i omsättning 2020

• En pålitlig partner till tusentals företag och 
organisationer 

• Anpassningsförmåga och cirkularitet är 
inbyggt i alla koncept 

• Kvalitet- och miljöcertifierade

• Hållbara lösningar i trä

• Rikstäckande service och säljorganisation

Högre krav kräver  
smartare byggnader

I en tid när allt högre krav ställs på byggnader och 
lokaler på projektarbetsplatser, är det klokt att sam-
arbeta med en professionell och pålitlig partner som 
erbjuder en bred och genomtänkt produktportfölj, både 
ur kvalitets- och hållbarhetssynpunkt. 

Adapteos klimatsmarta och anpassningsbara lösningar 
hjälper ditt företag att leva upp till de striktare krav och 
riktlinjer som ofta följer med större projekt, till exempel  
tillgänglighetsanpassning och energikrav för att 
säkerställa bygglov.

• Cirkulära byggnadslösningar innebär 
att vi kan bygga, förvandla, återanvän-
da, skala upp och skala ner, och hyra 
ut byggnaderna i flera omgångar i 
olika syften beroende på våra kunders 
behov.

• Med trä som huvudmaterial har våra 
byggnader låga utsläpp av CO2

• Genom ett industriellt byggkoncept 
minimeras mängden avfall och använd-
ningen av materialet sker på ett resurs-
effektivt sätt

Klimatsmarta 
lösningar



Vårt  
erbjudande

Adapteo  
finns nära dig!

Huvudkontor 
& försäljningskontor

Gårdsvägen 14
169 70 Solna

Försäljningskontor

Norra Obbolavägen 135B
904 22 Umeå

Elledningsgatan 4
721 37 Västerås

Ålegårdsgatan 1
431 50 Mölndal

Skiffervägen 20 
224 78 Lund

• Effektiva, anpassningsbara byggnader

• Uthyrning, leasing eller köp

• Nyckelfärdiga vid överlämning

• Underhåll och service ingår i hyran

• Typisk hyrestid: 1 till 5 år

Läs mer på adapteo.se

Genom vår rikstäckande säljorganisation 
är det enkelt för dig att snabbt komma 
igång med ett nytt projekt och få hjälp 
av personer som verkligen förstår de 
särskilda utmaningarna på din ort.

Mölndal

Umeå

Solna

Västerås

Lund


