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Når kvalitet betyr noe. 

Technology at work for you 
Wexus Gruppen AS er et heleid Norsk selskap med hovedfokus på 
salg og utleie av modulbygg til offentlige prosjekter, oljebransjen, 
verftsindustrien, kraftindustrien samt vei og anleggsbransjen. Vår 
hovedeier er Norvestor Equity AS som er et av Norges fremste in-
vesteringsfond med over 950 Millioner Euro investert kapital. 

Fordeler med modulbygg 

Modulbygninger har mange fordeler fremfor konvensjonelle bygg av 

flere grunner: 

 Kortere leveringstid – Gir raskere avkastning. 

 Bedre Kvalitet, Helse og Miljø - Innendørs bygging gir bedre inne-

miljø, da bygget ikke blir utsatt for fukt under bygging. Faste pro-

duksjonsprosesser gir høyere kvalitet og færre feil. 

 Minimalt byggavfall – Sparer miljøet 

Konstruksjonshastighet gir blant annet raskere avkastning på investe-

ringen. 

Modulbygg gjør det mulig for parallelle aktiviteter som selve byggingen 

av modulbygget og tilrettelegging av tomten. 

Dette reduserer også arbeidskraft, finansiering og tilsynskostnader. 

For å spare enda mer tid og penger, er nesten alle design- og ingeniør-

fagene en del av produksjonsprosessen. 

Unikt for modulbygginger er også muligheten til å bygge gulv, vegger, 

tak, etc. samtidig. Ved konvensjonell bygging kan vegger ikke bygges 

før gulv er på plass, mens tak og lekter ikke kan bygges før veggene er 

reist. Med modulbygging, er vegger, gulv, tak og lekter alle bygd samti-

dig, og satt sammen på samme fabrikk for å danne en bygning. 

Bygging og montering er uavhengig av vær, noe som kan øke arbeidets 

effektivitet, samt at man unngår skadet byggemateriale, da byggingen 

foregår innendørs. 

Wexus Gruppen har stor fokus på kun-

dens behov, og har egne arkitekter 

som tegner kundens ønsker. Hos Wex-

us Gruppen kan du kjøpe eller leie alt 

fra enkle moduler, til store rigger for 

mannskaper, kontorer, hoteller o.l. 

Dersom du trenger midlertidige eller 

permanente lokaler for kontor, skole 

eller barnehage skreddersyr vi en god 

løsning for ditt behov.   

Tilpassede løsninger. 



 

BOLIGRIGGER 

Wexus Gruppen har lang erfaring med å tilby boligrigger som mannskapsrigger og 

har levert rigger over hele Norge. Nye boligrigger blir levert Ihht TEK17 og har kort 

leveringstid og installasjonstid. Selv om det er en egen standard for boligrigger I Nor-

ge, så kan riggene leveres med ønskede farger og interiør etter kundens behov. 

Wexus Gruppen leverer normalt boligrigger med eget designet møbler og spesialma-

drasser til hotell-standard. 

Når kvalitet betyr noe! 

 SIKKER INSTALLASJON. 

 KVALITETSPRODUKTER. 

 EGEN PRODUKSJON. 

 KORT LEVERINGSTID. 

 TILPASSING TIL ETHVERT BEHOV. 

 LITEN OG EFFEKTIV ORGANISASJON. 

 LANG BRANSJE-ERFARING. 



KANTINER 

Wexus Gruppen leverer kundetilpassede komplette kantineløsninger med kjøkken 

innredning og møbler, ofte i samband med boligrigger. Kantinemiljøet er en viktig 

del av trivselen og skaper ny energi blant de ansatte. Vi planlegger, konstruerer og 

leverer alt fra små enkle kjøkkenenheter til store kantiner med kapasitet til å bet-

jene tusenvis av måltider til dagen. 
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SKOLER OG BARNEHAGER 

Moduler kan på en trygg måte transporteres over skoleplass og monteres i 

nærheten av en skole eller barnehage i drift. Gjennom god dialog og klart skille mel-

lom skole/barnehage og byggeplass, blir prosjektet gjennomført på en god og 

profesjonell måte. Wexus Gruppen AS er kjent med denne typen prosjekter og har 

sikkerheten både for barna, eget personell og skolens/barnehagens ansatte som 

høyeste prioritet. Inntransportering av modulene skjer raskt og effektivt på et par 

dager og modulene blir normalt klare i løpet av en måned.  
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KLUBBHUS OG SPESIALBYGG 

Wexus Gruppen har designet klubbhus til både fotball- og golfklubber, samt stu-

dentboliger og leilighetsbygg i Hemsedal, og i tillegg levert flere "mountain camps". 

Vi tegner og bygger etter dine behov.  
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MOUNTAIN CAMPS 
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HOTELLER 

Wexus Gruppen bygger et nytt flott hotell med ca 140 rom på Harstad Narvik Fly-

plass Evenes. Hotellet eies av ERM Eiendom (BW Hospitality Group, CIC Hospitality 

og Wexus Gruppen AS). Hotellet blir et «Sure Hotel by Best Western» som er et av 

Best Western-kjedens nye varemerker.  
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WEXUS GRUPPEN AS 
Skogstøstraen 37 
4029 STAVANGER, NORGE 

Tel: +47 51 37 30 10 
www.wexus.no 

Kontakt oss på Wexus@wexus.no 
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