
Man skal 
bygge sit bedste.

Hver gang.
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Moos A/S er et dansk entreprenørselskab, som siden 
2006 har løst mere end 

1.200 projekter.

Hos Moos A/S er vi vant til at arbejde sammen med 
mange forskellige kunder med forskellige behov og 
projekter. Vores kunder har dog én ting til fælles – de 
går aldrig på kompromis med kvaliteten og kræver 
altid at budgetter og deadlines overholdes for enhver 

pris. Det motiverer os mere end noget andet.

Færdiggjorte projekter

1200+

Siden 2006 har vi arbejdet professionelt, 
ambitiøst og dedikeret med hovedentreprise, 
hvor vi blandt andet ser vores digitale tilgang 
som en afgørende konkurrencefordel.

Vores værdier

Værdier er intet værd, hvis de ikke efterleves i virke-
ligheden. Hos Moos A/S ønsker vi derfor ikke alene 
at blive målt på vores resultater og bundlinje, men 
ligeledes på, hvor dygtige vi er til at leve op til vores 
værdier samt etik og moral i vores daglige arbejde 
i virksomheden og rundt omkring på vores mange 
byggepladser.

Vores DNA

• Vi gør os umage
• Vi finder løsninger
• Vi respekterer andre mennesker

Forstået på den måde, at alle vores kunder kan have 
tillid til, at vi udfører alle projekter i overensstemmelse 
med det, der er aftalt, at vi altid har en professionel 
tilgang til projekterne.

Værdierne skal være synlige 360 rundt i alle 
processer og arbejdsgange

Moos A/S er ledet af en professionel bestyrelse med 
stærke og erfarne kræfter fra spidsen af dansk erhvervsliv.
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9/10 af vores 
kunder vender 
tilbage til Moos A/S

Fordi de er tilfredse, og fordi vi leverer det, de har 
brug for, og ikke bare det, de bestiller. Hvis der er en 
bedre løsning for de samme penge, foreslår vi den. 
Og hvis der er en bedre måde at gøre tingene på, 
udvikler vi den - sammen med vores kunde.

Man kan sige, at vi er ambassadører for fremtiden og 
dens muligheder. For når vi bygger, gør vi det med 
den ambition, at alle involverede skal være tilfredse. 
Til glæde for økonomien, arbejdsglæden og kvalite-
ten. Og for at maksimere oplevelsen for de menne-
sker, som skal leve eller arbejde i bygningen.

For at opnå dette, benytter MOOS sig af LEAN for 
at optimere byggeprocessen, der er medvirkende til 
at øge og optimere strømmen af produkter og tjene-
ster gennem hele værdikæden. Elimineringen af spild 
langs hele værdikæden skaber isolerede processer, 
der kræver mindre menneskelig indsats, mindre ka-
pital og mindre tid til at udføre de enkelte projekter til 
langt mindre omkostninger, og med langt færre fejl 
sammenlignet med et traditionelt forretningssytem. 
Hertil er MOOS i stand til at reagere og agere på 
skiftende kundeønsker med høj variation, høj kvalitet, 
gode priser og med hurtige gennemløbstider. Infor-

mationen hertil bliver også enklere og mere præcis.

LEAN
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Vi tilbyder et tæt samarbejde med rådgivere og ar-
kitekter, som hovedentreprenør til renoverings- og 
ombygningsprojekter, hvor vi har mange års erfaring. 
Vi ved det er værdifuldt for alle parter at have en fast 
samarbejdspartner, hvorfor vi garanterer input til løs-

ninger af høj faglighed, hver gang.

Vi gennemfører vores byggerier baseret på LE-
AN-principper, hvor vi foretrækker at inddrage vores 
samarbejdspartner i løsningerne, men bliver også 

motiveret af at aflevere til tiden.

Hvis ikke vi benytter LEAN – benytter vi et Lets-
Build-planlægningsprogram, som gør det let for alle 
at følge procesen – især for bygherrer og rådgiver 
som via en app eller computer, kan følge byggepro-

cessen og evt. udfordringer på tæt hold.

Vi deltager gerne i løsninger, og optimerer projekter, 
i samarbejde med bygherrer, lejer osv.

Arkitekter /
Rådgivere

Ejendomsselskaber

I dag arbejder vi for mindre og mellemstore ejen-
domsselskaber med porteføljer af både bolig- og er-
hvervsejendomme, hvor vi typisk udfører renovering- 
eller ombygningsprojekter.

Når vi arbejder på den type projekter, påtager vi os 
også gerne den løbende dialog med alle lejere. Det 
gør vi, fordi vi ved, at en tæt dialog skaber bedre re-
sultater.
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Ejendomsadministratorer

Vi arbejder også for mindre og mellemstore ejen-
domsadministratorer uanset, om de administrerer 
bolig- og erhvervsdomme, hvor vi indgår et sam-
arbejde med adminstrator, men tager gerne kon-
takten til lejer, for at sikre optimal kommuniktation.

Vi påtager os også gerne rollen som sparringspartner, 
hvor vi eksempelvis går i dialog med ejendommens 
fast tilknyttede håndværkerer.

Vi påtager os her gerne store som små ombygnings-, 
renoverings- og istandsættelsesprojekter, som eksem-
pelvis udskiftning af vinduer eller etableres tagboliger, 
lægges nyt tag eller udføres en mere omfattende faca-
derenovering.
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Indretning af 
lejemål / opbygning 
af kontorer

Vi har kontrakt med flere udlejningsejendomme i hele 
Københavnsområdet. Her varetager vi både små og 
store projekter. Både renovering og vedligeholdelse - 
og altid i tæt dialog med såvel udlejer og lejer. Vi har 
et hold af dygtige og stabile håndværkere der over-
holder dead-lines. Og selvfølgelig dygtige og erfarne 
byggeledere til de store opgave

”Moos A/S v/ Steffen Moos har forestået renovering 
af flere lejemål i vor ejendom Frederiksberggade 28 i 
København. Moos Byggeri har udført arbejdet til vor 
fulde tilfredshed og Steffen Moos har fulgt op på ar-
bejdet på en særdeles professionel måde”.

Ole Friberg
ERNST HENRIKSEN A/S
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I forbindelse med renoveringen og ombygningen af 
McDonald’s i Hørsholm, engagerede vi efter at have 
evalueret forskellige muligheder, Moos A/S. Dette 
viste sig at være den helt rigtige beslutning. Slutre-
sultatet var endnu bedre end forventet. Håndværker-
teamet var ihærdige, løsningsorienterede, loyale og 
imødekommende i forhold til alle projektets faser ”De 
informerer altid om ændringer, både tidsmæssigt og 
økonomiske. Eller hvis der skulle dukke ekstraarbejde 
op. 

Egede Dalby Christensen
Detail Consult

Moos A/S varetager store som små opgaver for Stani-
co A/S, herunder større ombygninger og indretninger 
af kontorer, værksteder og lagerlokaler samt mindre 
opgaver i forbindelse med servicering af Stanicos 
ejendomme, ombygning og istandsættelse af lejlig-
heder, etablering af klimaskærm, installationer osv.

Hos Stanico oplever vi, at Moos A/S har en direkte 
dialog med lejerne. Dette bevirker, at vi som admini-
strator blot kontakter Moos A/S - herfra overtager de 
opgaven og handler altid inden for den tidsmæssige 
og økonomiske ramme, som er aftalt på forhånd. Afta-
lerne bliver overholdt, og som administrator er vi altid 
er formeret gennem hele forløbet. 

Vi oplever, at Moos A/S altid bestræber sig på at 
overholde den aftalte økonomi og de aftalte deadli-
nes, og de sorger til enhver tid for at informere om-
kring ændringer i både tid og økonomi, inden eventu-
elt ekstraarbejde igangsættes. Kendetegnet for Moos 
A/S arbejde er i høj grad grundighed, fleksibilitet og 
evnen til at løse problemer med fokus på økonomi og 
tid. 

Anita Kristiansen
Ejendomsadministrator, Stanico A/S

En fleksibel proces med en god dialog. Vi har ved 
flere lejligheder benyttet Moos A/S til ombygning af 
vores kontorlokaler, hvor de har haft en meget profes-
sionel tilgang til rollen som sparringspartner omkring 
mulige løsninger på ombygning og indretning...

Christian Poulsen
Kommunikationschef hos Sahva

Vores 
kunder 
fortæller
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Husbyggeri

Hvis der er en bedre løsning for de samme penge, foreslår vi den. Og hvis der er en bedre måde at gøre tingene på udvikler 
vi den. Man kan sige at vi er ambassadører for fremtiden og dens forbedrende muligheder.

The Wall
The Wall er Moos A/S eget selvudviklede hus, som 
kan blive modificeret og tilrettet på samme vis som 
ved opførelsen af et hus i Living House Copenha-
gen-regi. Vi er eksperter i arkitekttegnede huse, og 
kan til hver en tid hjælpe med at skabe dit drømme-
hus, ud fra vores præcise byggeteknikker, som sør-
ger for at din eneste opgave er at drømme og fortæl-
le, så ordner vi resten.

Huse tegnet af bygherrers arkitekt
Vi tilbyder opførelse af huse og f.eks. rækkehuse 
m.v., som er tegnet af bygherres egen arkitekt. Det 
er en forudsætning, at vi kan benytte vores faste og 
gennemtestede byggekonstruktion. 

Denne byggekonstruktion er fundamentet, når vi op-
fører huse for f.eks. Living House Copenhagen A/S, 
og opfører The Wall, som er vores selvudviklede hus 
i Moos A/S.

Kontakt Moos A/S, hvis du har brug for et seriøst, dansk 
entreprenørselskab, der kan løse alle større opgaver inden for 

hovedentreprise og husbyggeri for professionelle.

HVIS IKKE VI BLIVER KLOGERE, 
BLIVER BYGGERIET IKKE BEDRE.

+45 70 20 71 10
MOOS A/S



Moos A/S
Avedøreholmen 96C, 1.
2650 Hvidovre

Kontakt
+45 70 20 71 10
info@moos-byggeri.dk


