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AKS AS har mange spennende oppdrag innenfor arkitektur og design.
Våre arkitekter tegner, designer og byggsøker det AKS bygger.
Totalentrepriser innenfor bygg og anlegg inkluderer utstyrsleveranser,
innredning og storkjøkken.
AKS leverer til både privat og offentlig sektor.
Med over 30 års erfaring innen arbeider til hotell og restauranter
er AKS en totalentreprenør med spesialkompetanse på planløsning,
konseptutvikling, arkitektur, utstyrsproduksjon og leveranser.
Vi har ingen begrensning i hva vi kan få til og hva vi er villig til å utføre.
AKS, litt bedre på alt

Selskaper under etablering eller i vekst har periodevis behov for
nye driftsmidler. Med leasing fra AKS får din virksomhet handlefrihet
og tilgang på interiør, utstyr, rahabilitering og bygginvestering når det
er behov for det.
AKS har over 15 års erfaring som leverandør på oprasjonell leasing,
leasing av utstyr arbeid og tjenester levert av AKS.
Gjennom vårt tette samarbeid med sentrale leverandører og kunder
i utstyrskrevende bransjer, har vi tilegnet oss spisskompetanse på
mange typer utstyr og næringer.
Det er mange fordeler med å velge leasing. Bedre likviditet,
raskere utgiftsføring og finansiell spredning er bare noen av dem.
AKS er selvstendig leverandør av leasingprodukt

AKS kan tilby deg finansiering av bolig, restaurant, hotell og annen
eiendom.
Oppføring av bolig og eiendom er en av de viktigste investeringene
du gjør i livet.
I den forbindelse er det mange hensyn og ta,
ett av disse er hvordan man skal finansiere.
Istedenfor å gå rundt, bruke lang tid på å skaffe deg den riktige
banken med den beste renten, så kan AKS tilby en fastrente på 3,95 %
i 4 år fra konvertering av byggelån.
AKS tilsidesetter midler fra oppføringsprosessen i 4 år for å dekke
overskytende rente.

Tilbudet gjelder kontrakter inngått før til 1.4.9 innenfor 80% av takstverdi.
Kunde må være søkegod.

Jernias hovedkontor på Kolbotn fikk i 2006
en real ansiktsløftning.
Våre arkitekter designet og planløste ny foajè, møterom,
treningsrom og garderobe i tidsriktig,
moderne og ren design.
Lokalene er holdt i lyse farger med avbrudd av treverk i
både vegger og gulv
for å få den riktige balansen mellom det stramme og
moderne, og det myke og varme.
Våre håndverkere gjennomførte og bygde etter planene
slik at lokalene fremstår på riktig måte, og fungerer
praktisk både for Jernias ansatte og besøkende.

Med over 30 års erfaring med kreativ håndtegning har også vi fulgt med på utviklingen.
Vi tilbyr de fleste former for teknisk tegning, alt fra vanlig Autocad 2D til Archicad 3D visualisering og
3D illustrasjoner med naturlig lyssetting som bidrar til en fornemmelse av tilstedeværelse.
Ut fra en enkel skisse kan vi fremstille fotorealistiske bilder, eller en kortfilm av prosjekter som ennå ikke
eksisterer.

I vår arkitektavdeling har vi dyktige arkitekter og interiørarkitekter.
Hadde det ikke hvert for deres kompetanse ville ikke AKS vært der vi er i dag.

Mest
av alt
ønsker vi
å inspirere.
Kanskje til og
med utvide dine
horisonter...

God utsikt fra andre etasje

Villa
Solhaug Klausen

I mai`08 startet vi oppføringen av denne villaen
på Sogstikollen i Drøbak.
Sogstikollen i Drøbak er et godt etablert boligområde
og er et av de stedene i Drøbak hvor utsikten er på sitt beste.
Villa Solhaug Klausen ligger nesten helt på toppen.
Villaen oppføres i betong
mens deler av villaen dekkes med panel.
Det er lagt vekt på store isolerende
og energibesparende vindusflater.
Takhøyden er relativ høy.
Den varierer fra 278 cm og helt opp til 300 cm.
Villaen er utstyrt med nedfelte varmeovner i parketten.
Disse er blitt montert i betongdekke under oppføring.
AKS har stått for prosjektering, tegning, søknadspapirer
og oppføring av villaen.

3 tomannsboliger i naturskjønne omgivelser
Brevikveien 6, BRL, Frogn

Våren 2008 startet vi med oppføringen av 3 vertikaldelte tomannsboliger.
Boligene ble levert nøkkelferdige med høy standard,
og gangavstand til fjorden altså ideélt for barnefamilier i landlige områder.
Det er lagt vekt på tidsriktige materialer samt design med optimal plassutnyttelse.
Kjøperen var til en viss grad med i prosessen rundt materialvalg,
innredning og andre detaljer.
Altså en helt ny bolig, bygget på kundens premisser!
April`08

Aug`08

Sept`08

Alt er designet, prosjektert og oppført av AKS Innredning AS

3 leiligheter i prosjektert byvilla
Finnesvei 3 i Drøbak/Frogn

I juli 2007 startet vi med oppføring
av denne prosjekterte byvillaen.
3 romslige leiligheter i gamle
Drøbak, sentralt beliggende
og med fjordutsikt
Dette betyr at prosjektet ligger
innenfor det antikvariske spesialområdet hvor det stilles særskilte
krav til det eksteriørmessige.

Beliggenheten i Drøbak sentrum forventes å ha den høyeste grad av utvikling i de
kommende år. Eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen.
Alt er prosjektert og oppført av AKS Innredning AS.
Jan`08

Mars`08

Juni`08

På våre hjemmesider

finner du et enormt utvalg
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av stoler, barkrakker og bord

Noe for enhver smak,
det er ca. 5000 forkjellige modeller å velge i.

kunne se bilde av hver eneste modell

Best Futura Stasjon
For tiden jobber vi med et spennende designkonsept for Best Bensin.
På en bensinstasjon er taket et karakteristisk trekk.
Vanligvis blir det bygget i en lett konstruksjon
med stor beskyttelse for klimatiske påvirkninger.
Men taket blir også et ikon for stasjonen
med god synelig profilering av logo o.s.v.
Noe som gjør at du lett kjenner igjen en bensinstasjonkjede
på avstand...
Vi har valgt å sette taket enda mer i fokus,
og som en løpende retningslinje for resten.

En ramme som huser de forskjellige funksjonene en bensin stasjon
skal fylle, og som enkelt kan deles opp ved å bruke forskjellige
material valg: glass, panel, tre, mur, o.s.v.
Den typiske takstrukturen til en bensinstasjon er skapt av rette litt
skrående vinkler, noe som igjen reflekterer det nordiske klima.
Dette genererer igjen et interresant geometrisk design
vi har valgt å ta et steg videre.
Ideén vår er å produsere en bensinstasjon med en mer dynamisk
og attraktiv design.
Samtidig leker vi med de tradisjonelle trekkene
i en ordinær konstruksjon.

Vi er hovedimportør for Europas største leverandør av storhusholdningsutstyr.
Dette gjør oss til Norges største totalleverandør av storkjøkkenutstyr.

Våre konsulenter har mangeårig bransjeerfaring med kvalifisert rådgivning på planløsning, prosjektering og levering av totalløsninger
av produkter og utstyr for ethvert storkjøkken i de profesjonelle
markedene.
Vi har arkitekter som tegner og prosjekterer ditt kjøkken
i AutoCAD eller Archicad 3D.

Vår fagkunnskap er din trygghet!

Vår storkjøkkenkatalog

I vår storkjøkkenkatalog for horeca
markedet finner du flere uslåelige tilbud

Skaidi Hotell
Hammerfest

Hele fasaden er endret og belagt med villmarkspanel

Vi startet med en totalrenoveringsjobb av Skai Hotell våren 2007.
Vi har vært ansvarlig utførende og ansvarlig søkende.
Planlagt ferdigstillelse i løpet av 2008.

Bygging av klokketårn, som du kan se ferdig utført på bildet over

Omgjøring av inngangsparti, ferdig utført på bildet over.
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AKS har mange spennende oppdrag innenfor arkitektur og design.
Totalentrepriser innefor bygg og anlegg inkluderer utstyrsleveranser,
innredning og storkjøkken. AKS leverer til både privat og offentlig sektor

Med over 30 års erfaring innen arbeider til hotell og restauranter er AKS en totalentreprenør
med spesialkompetanse på planløsning, konseptutvikling, arkitektur, utstyrsproduksjon og leveranser. Vi har ingen begrensning i hva vi kan få til og hva vi er villig til å utføre.

AKS,

litt bedre på alt!

AKS Innredning AS er meget innovative
på hotellromsløsninger.
Vi skreddersyr løsninger etter smak og
budsjett.
AKS produserer selv og vår produksjon
ligger i egen AKS avd. i Estland.
AKS er den utstyrsleverandøren som
leverer komplette anlegg.
Vi tilbyr:
- Entreprenør arbeid
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- Utstyrsleveranser
- Finansiering, innen alle bransjer

På våre hjemmesider finner du et rikholdig utvalg av møbler til HORECA markedet.
Alle priser er eks. m.v.a. og f.o.b. Drøbak lager, dersom ikke annet er oppgitt. Med forbehold om skrivefeil, prisendringer og feil i produktbeskrivelse fra våre leverandører.
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