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Vi har bl.a. leveret skure og moduler til:

 • Dansk Shell A/S
 • Bladt Industries A/S
 • NT Consulting ApS
 • Tri-Consult A/S 
 • Styrelsen For Slotte og Kultur- Ejendomme
 • Kuben Byg A/S
 • Københavns Universitet
 • Bygningsstyrelsen
 • H+ Arkitekter A/S
 • CMT Copenhagen Metro Team
 • Fyns Almennyttige Boligselskab
 • Og en lang række entreprenører…
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Har du brug for midlertidige 
kontorer og mandskabsrum til  
dine medarbejdere?

Ajos er en af Danmarks førende 
udlejere af skure og moduler til 
byggepladser, raffinaderier, offentlige 
institutioner, virksomheder inden for 
industri og produktion - og andre 
steder, der har brug for midlertidige 
kontorer og mands kabsfaciliteter med 
bad, toilet, garderobe, frokoststue, 
administration, velfærdsfaciliteter mv.

Uanset om du har brug for et enkelt 
modul eller en hel skurby med +100 
moduler, i op til 3 etager, kan du med 
fordel alliere dig med Ajos. Vi er vant til 
honorere vidt forskellige krav fra kunder 
i alle størrelser med vidt forskellige 
behov - og omstille os lynhurtigt, når 
et projekt tager en ny drejning. Det er 
en fordel for dig. For 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.

Giver rum til  
dit personale  
og mandskab
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Dækker vores specifikke behov 
”Vi har brugt Ajos som leverandør af bl.a. mandskabsmoduler til byggeriet 

af Nomecos nye højlager i Køge. Løsningen er specialtilpasset, så den 
dækker vores specifikke behov - fx er flere af modulerne bygget sammen 

til to mødelokaler med plads til over 20 personer hver. Derudover har 
vi skure til mandskab og kontorfaciliteter. Ajos har løst opgaven fint og 

hurtigt til en god pris - og har i øvrigt også leveret el og vand til pladsen.”

RENÉ CHRISTENSEN, SITE MANAGER, MAX BÖGL INTERNATIONAL SE
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Det kan 
blive dyrt 
at vælge 
billigt 

Er projektøkonomien stram, 
kan det være fristende 
at gå på kompromis med 
kvaliteten - og vælge 
den billigste løsning på 
markedet. Men har du 
overvejet gevinsterne 
ved at vælge kvalitet?

Gode velfærdsfaciliteter 
med god komfort og 
godt indeklima smitter af 
på dine medarbejderes 
effektivitet og grundighed 
- og bidrager dermed 
til at styrke kvaliteten, 
sikkerheden og økonomien 
på dit projekt.
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Spar på el og 
varme - for din  
og miljøets 
skyld

Når du vælger skure og moduler hos 
Ajos, er du sikret en energirigtig og 
økonomisk rentabel løsning. Alle 
enheder er godt isoleret og kan leveres 
med varmepumper, der er med til 
at sikre et lavt elforbrug og et godt 
indeklima. Varmepumperne er desuden 
med til at reducere unødigt CO2-udslip, 
så du samtidig skåner miljøet.

Ønsker du en anden varmekilde, 
klarer vi også det. I Ajos har vi stor 
erfaring med at tilslutte til energi-
kilder som fjernvarme, luft-til-vand, 
mobile oliefyr og solceller. Tag os med 
på råd, så vi kan hjælpe dig med at 
minimere dine driftsomkostninger.

Har du brug for, at der bliver holdt 
ekstra skarpt øje med dit forbrug af el 
og varme, kan du også tilvælge løbende 
overvågning af dit energiforbrug.
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Høj sikkerhed  
og skrappe krav er hverdag

Vi løser bl.a. opgaver for raffinaderier, 
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 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.
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Flyttede en hel skurby på en weekend 
”På bare én weekend flyttede Ajos en skurby bestående af 23 moduler 
for MT Højgaard. Opgaven indebar foruden demontage, og opførelse 
af ny skurby, også nye tilslutninger af alle installationer. Det krævede 

velvilje fra mange sider, og selve flytningen løste Ajos velgennemført og 
meget flot. De stillede det nødvendige mandskab, og alle involverede 

var meget friske på at løse udfordringerne over en weekend.”

STIG JANSØ, SENIORPROJEKTCHEF, MT HØJGAARD
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Hurtig levering og solid 
planlægning

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 de øvrige aktiviteter på 
pladsen. 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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Få den 
optimale 
skurby - 
og øg din 
effektivitet
Tag os gerne med på råd, 
hvis du vil sikre dig den 
rette skurløsning i forhold 
til aktiviteterne på din 
byggeplads og den plads, 
du har til rådighed. Fortæl 
os, hvad dine behov er - og 
lad os se på forholdene 
sammen, så designer og 
tegner vi hurtigt et bud 
på din optimale løsning. 

Vi hjælper dig også gerne 
med at søge tilladelse hos 
myndighederne til at opsætte 
din skurby, hvis kommunen 
kræver det. Så slipper du for 
al papirarbejdet - og frigør 
tid til andre vigtige opgaver.
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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 JANSEN, ENTREPRISELEDER, KVALITET, MILJØ & ARBEJDSMILJØ, MT HØJGAARD



12  ‹  Mennesker og materiel

Standardpakken –  
eller brug for noget særligt?

Du kommer langt 
med Ajos’ standard-
løsninger inden for 
skure og moduler.  

Vi har et bredt sortiment 
af moduler med bl.a. 
kontorer, kantine, 
it-rum og mandsskure 
med faciliteter som 
bad, toilet, garderobe 
og tekøkken. Se mere 
på www.ajos.dk

Fortæl os, hvad 
dine behov er, så 
skræddersyr vi en 
løsning, der passer til 
dig.

Vores autoriserede 
elektrikere og 
VVS-montører kan 
desuden hjælpe dig 
med tilslutning til strøm 
og kloak - og klarer 
gerne dialogen med 
myndighederne, hvis 
du foretrækker det.

Men hvad hvis du har 
behov for andet og 
mere?

Måske har du brug for 
en tagterrasse, trapper 
mellem etagerne i et 
modulbyggeri, facader 
med dit logo på, sikker-
hedsgitre for vinduerne, 
kontormøbler og 
it-udstyr - eller special-
køkken i kantinen? Vi 
klarer også gerne den 
daglige rengøring, 
hvis du ønsker det.
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Let arbejdet med ekstra ydelser

Ajos tilbyder også en lang række ekstraydelser som løbende opfyldning 
af toiletpapir, sæbe og øjenskyl, tjek af nødhjælpspakker mv. Så er du 
altid sikker på, at basen for dit mandskab er i orden.

Guld 

 • 6 ruller papirhåndklæder
 • 8 ruller toiletpapir
 • 2 øjenskyl
 • 1 falck-kasse
 • 1 Plum håndrens
 • 1 cremesæbe
 • 1 handy puds

 
Sølv 

 • 2 ruller papirhåndklæder
 • 8 ruller toiletpapir
 • 1 cremesæbe
 • 1 handy puds

 
Bronze 

 • 2 øjenskyl
 • 1 falck-kasse

Du kan også få hjælp til:

 • Drift af velfærdsfaciliteter
 • Kantinedrift
 • Vagtordning/rundering
 • Videoovervågning 
 • Affaldshåndtering 
 • Logistikstyring 
 • Oprydning af fællesarealer 
 • Kloakering 
 • Opsætning og drift af it-udstyr

 • Midlertidige installationer:  
 strøm, vand, lys og varme

 • Og meget andet...
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Udlejning 
af tilbehør
Brug for ekstra tilbehør?  
Du kan bl.a. tilvælge: 

 •  Isoleret kværn indbygget  
i kasse med varmelegeme

 •  2.500 liter toilettank på fødder  
(må ikke nedgraves)

 • 1.000 liter palletank
 • Hydroforpumpe
 • Ståltrin (15 stk.)
 • Tørreskab

 •  Kontorsæt:  
skrivebord, 
skuffesektion, 
reol og kontorstol

 • Kantinebord
 • Kantinestol
 • C10 kabel pr. 25 m.
 • C16 kabler pr. 25 m.
 • C32 kabler pr. 25 m.
 • Varmepumper
 • Kogeplader
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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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Du er i gode hænder

Ajos har nogle af branchens mest kompetente specialister inden 
for skure og moduler, der er vant til at planlægge og styre 
selv meget store skurbyprojekter på +100 moduler.

Vores stab omfatter desuden certificerede varmepumpemontører, 
autoriserede elektrikere, VVS-montører - og andre dygtige folk, der 
kan rådgive dig om, hvordan din løsning understøtter dit projekt bedst 
muligt. Flere af vores folk har mere end 25 års erfaring fra branchen.
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Vælg én 
leverandør - 
det betaler 
sig
 

Vælg Ajos!
Har du mange underentre
prenører på dit byggeprojekt, 
kan du med fordel overlade 
opførelsen af din skurby til én 
leverandør  og dermed sikre 
et visuelt ensartet udtryk. 
Det er langt pænere at se på 
fremfor en rodet skurby med 
skure og moduler fra vidt 
forskellige leverandører.
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Dansk kvalitet,  
der overholder danske regler

Når du lejer skure og 
moduler hos Ajos, er 
du garanteret nogle af 
markedets bedste af 
slagsen. Hele vores flåde 
er dansk produceret af 
vores søsterselskab Scandi 
Byg a/s, 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 sikkerhed.

Vi opdaterer 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.



MGV-20

MGV-10 TOTALMÅL: 3324 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600

TOTALMÅL: 3324 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600

MANDSKABSMODULER
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KONTORMODULER

KT1F0

KT1 TOTALMÅL: 3324 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600

TOTALMÅL: 3300 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600
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KONTORMODULER

TOTALMÅL: 3312 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600

TOTALMÅL: 3312 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600KT1F1K1

KT1F1
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KONTORMODULER

KT1T2G

KT1T1K1B1 TOTALMÅL: 3324 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600

TOTALMÅL: 3024 X 9624
MODULMÅL: 3000 X 9600
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KONTORMODULER

KT1T2K1B1G

KT1T2K1B1 TOTALMÅL: 3324 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600

TOTALMÅL: 3324 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600
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KONTORMODULER

TOTALMÅL: 3324 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600

TOTALMÅL: 3024 X 9624
MODULMÅL: 3000 X 9600KT2T1

KT2
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KONTORMODULER

TOTALMÅL: 3024 X 9624
MODULMÅL: 3000 X 9600

TOTALMÅL: 3324 X 9624
MODULMÅL: 3300 X 9600KT2T1K1B1

KT2T1K1
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Digitale tiltag 
giver dig 
ekstra værdi
Hos Ajos har vi skarpt fokus på at digitalisere, 
når det giver kunderne 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 lyn-
hurtigt 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 moduler. Du har altid overblik 
over, hvor meget plads du har til rådighed, så 
du f.eks. undgår at betale for skure, du ikke 
har brug for - eller kan bestille et ekstra modul 
i tide, hvis der rykker mere mandskab ind på 
pladsen.

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


