
Hjemlige og 
trygge 
løsninger til 
ældreplejen
Vi bygger fleksible, lettilgængelige 

bygninger af høj kvalitet og med et layout 

skræddersyet til dine behov. Altid med 

trivsel og et godt arbejdsmiljø i fokus.



Vi leverer fleksibilitet til 
Danmarks plejehjem
Det er ikke altid let at forudsige frem-
tidige behov. Men med adgang til en 
fleksibel og tilpasningsdygtig løsning 
på boligudfordringerne kan du være 
sikker på, at du vil være i stand til at løse 
alle de udfordringer, som fremtiden kan 
medføre. Vores modulbaserede løsninger 
kan være på plads kun et par uger efter,
beslutningen er truffet. De giver pleje-
modtagere et rart miljø og giver dig 
alle muligheder for at drive en god 
forretning.

Uanset om du har behov for at supplere 
et eksisterende plejehjem eller bygge 
helt nyt, har vi løsningen. Vi tilpasser
både lejeperioden og finansierings-
modellen til dine behov og sikrer, at 
enhederne er optimeret til netop din 
virksomhed. Med vores lejeløsninger 
har du altid fuld kontrol over dine 
omkostninger og ved, at vi tager os af 
forbedringer og vedligeholdelse. Når du 
ikke længere har brug for enhederne, 
demonteres de hurtigt og kan derefter 
gøre nytte andre steder.



Overvejet ned til mindste 
detalje
Vores arkitekttegnede plejehjem går ikke på kompromis 
med noget. Tværtimod. Ikke kun opfylder de alle gæld-
ende bygningsstandarder, for eksempel hvad angår 
belysning, ventilation, opvarmning og akustik. De har 
også høje tilgængelighedsstandarder og plads nok til,
at det er let at holde afstand. På den måde skaber vi
sikkerhed for plejemodtagere og for personale og
besøgende. Vi bygger for at opnå trivsel og et godt 
arbejdsmiljø. Derfor er bygningerne fra starten designet
med fælles områder til socialisering, personaleomklæd-
ningsrum, spisestue, rengøringsrum, områder til admini-
strativt arbejde og opholdsstue for besøgende. De har 
også fuldt udstyrede køkkener udviklet i samarbejde 
med Electrolux.



Hver sektion huser fire lejligheder med et areal på 
33,7 m2 hver. Takket være smarte løsninger, har 
vores arkitekter formået at opnå et bruttoareal på 
176 m2 pr. sektion uden at gå på kompromis med 
hverken komfort eller arbejdsmiljø.
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Værelse i lejlighed og brede 
korridorer med opholdsstue.

Fuldt udstyret køkken udviklet i 
samarbejde med Electrolux.

Kontor, opholdsstue og 
spisestue i tæt forbindelse.



• Cirkulære byggeløsninger bidrager til et 
bæredygtigt samfund

• Med træ som primært materiale har 
vores pavilloner lavere CO

2
-aftryk

• Et industrielt byggekoncept minimerer 
affaldsmængden, og brugen af    
materialer foregår på en ressource-
effektiv måde

Klimavenlige løsninger



Det er lige så pænt og opfylder sin 
funktion mindst lige så godt som hvilken 
som helst ny, permanent bolig.
Susanne Andreasson 
Enhedschef på plejehjemmet Båstadsvägen 7A i Laholm.

Det nye plejehjem i Laholm er et frem-
ragende eksempel på styrken af   
Adapteos fleksible løsningers styrke. 
Her byggede vi et helt nyt plejehjem, 
som kommunen skulle bruge, mens de 
ventede på, at en ny permanent løsning 
kom på plads.

”
Plejehjemmet består af 40 lejligheder, 
et fuldt udstyret køkken, spisestue og 
administrative lokaler. Alt i alt drejer det 
sig om 2.650 m2. Efter beslutningen 
blev truffet, kom de første nye 
bygninger på plads kun tre måneder 
senere. Knap tre måneder senere 
flyttede den første beboer ind.

Plejehjemmet 
Båstadsvägen 7A i 
Laholm
40 lejligheder, 2.650 m2

Køkken, spisestue og 

administration
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Om virksomheden

Adapteo er en markedsledende 

udbyder af fleksible bygninger i 

Norden. Vi bygger, udlejer og  

sælger fleksible pavillonbygninger 

til skoler, institutioner, sundheds-

sektoren, kontorer og boliger. Vi 

ved, at samfundet vil gennemgå 

store forandringer i de kommen-

de år. Og uanset hvad fremtiden 

bringer, tror vi på, at optimal til-

pasning er den bedste løsning. 

Med vores pavillonbygninger kan 

vi ændre, genbruge og skalere op 

og ned i løbet af få uger ved hjælp 

af et modulært og cirkulært byg-

ningskoncept. Vores pavillonbyg-

ninger kan bruges få dage eller på 

ubestemt tid, altid optimeret efter 

det aktuelle behov. Sådan tilpasser 

vi os til samfundets behov.

Adapteo Danmark har 25 medar-

bejdere fordelt på 2 salgskontorer 

og lagerlokationer. Adapteo 

Danmark er en del af Adapteo 

Group, noteret på Nasdaq Stock-

holm og opererer i Sverige, Finland, 

Norge, Danmark, Tyskland og Hol-

land. I 2020 var Adapteo Groups 

nettoomsætning 231 millioner euro.


