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Gjennom våre nyhetsbrev ønsker vi å gi en praktisk
vinkling og basisinfo for sikring på byggeplasser.
Vi tar gjerne imot forslag på tema til ANLEGGS-nytt!

Mobil anleggsport med løse fundamenter

OSN har utviklet en unik kjøreport i samarbeid med entreprenørnæringen. Porten krever ikke fundamentering i bakken,
og er derfor rask og rimelig både å montere og flytte på. Den kombinerer soliditeten til de faste portene med fundament
og fleksibiliteten til de flyttbare byggeplassportene.
Anleggsporten ble utviklet på grunn av behovet for en sikrere og mer solid kjøreport på anleggsplassen enn vanlige
byggeplassporter. Samtidig var det ikke ønskelig å bruke tid og ressurser på fundamentering i bakken. Resultatet ble
den mobile anleggsporten fra OSN. Her sparer entreprenørene både tid og penger, samtidig som løsningen er
svært solid. Porten kan benyttes på midlertidig basis, men vil også fint fungere som fast kjøreport.
Kjøreporten består av to portblader og to sidefelt for feste i betong og ned i byggegjerdefot. Kjøreåpningen er 4,8 m, og
med mulighet for utvidelse med 75-150 cm ved bruk av portblad-forlengere. Portstolpene er utstyrt med løftekrok,
som gjør det enkelt å flytte porten og fundamentet. Porten er klargjort for montasje av portautomatikk for de som
ønsker dette.

BYGG OG ANLEGG ØKER

Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på nesten 51 milliarder
kroner i 4. termin 2012. Dette er en
økning på 10,3 prosent fra året før. Den
største næringen, oppføring av bygninger,
sto for 20 milliarder kroner. Dette er
12,7 prosent mer enn i samme periode
i 2011, viser nye tall fra SSB. All omsetning i denne sammenheng er eks. mva.
(kilde Byggeindustrien 4.12.12)

Vi i OSN Anleggsikring ønsker alle våre
kunder og kontakter en riktig god jul!
Julekampanje - knallpriser!

www.anleggsikring.no - Se nærmere på vår julekampanje
på byggegjerder og dekkduker. Her finner du også vår nye
produktkatalog og informative produktdatablader.
OSN Anleggsikring AS
Karihaugveien 89, 1086 Oslo - tlf. 977 21 500
post@anleggsikring.no - www.anleggsikring.no

Åpningstider i julen
Vi er tilgjengelig på
telefon og e-post i hele
romjulen.
27.-28. desember er
vårt lager stengt, og
ingen varer kan hentes
eller kjøres ut.

