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Gjennom våre nyhetsbrev ønsker vi å gi en praktisk
vinkling og basisinfo for sikring på byggeplasser.

Mobil anleggsport - nå med fotplate

OSN Gruppen har fokus på produktuvikling og jobber aktivt med å tilby brukervennlige løsninger for våre kunder. Vår populære
mobile anleggsport er nå tilgjengelig med fotplater, som gjør monteringen av porten enklere og raskere. Tidligere ble stolpene
støpt ned i fundamentet, men nå boltes i stedet fotplatene fast. På den
måten er det nå enda enklere å lage fundamentene selv på plassen, og
man unngår unødvendig fraktkostnad.

Tekniske data

- Porten har 4,8 m lysåpning, høyde 2 m
- Åpningen kan utvides til 5,6 eller 6,3 m ved hjelp av
1 eller 2 forlengere
- Anbefalt støpeform på fundament er 650x500 mm
- Vekt ca. 400 kg eks. fundament
© Alle rettigheter tilhører utførende
for prosjekteringen, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt
uten skriftlig samtykke
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Skjermer byggeplass med dekkduker

Det er stadig flere som velger å benytte dekkduker for å profilere sitt firma på bygg- og anleggsplasser. Ofte kombineres
egen logo med varselsskilt om anleggsområde. Dukene har en unik trykkvalitet som gjengir detaljer på logo og bilder på en
svært god måte.
ADK 2055 REV G Detalj porthjørne

ADK 2055 REV G detalj løftekrok

ADK 2055 REV G detaljer

ADK 2055 REV G detalj fotplate

Et firma som har sett nytten av å bruke dekkduker i sine prosjekter, er
Håndverkskompaniet. De er totalleverandør av alle typer håndverkstjenester, og et stort
pågående prosjekt er utbyggingen av Rykkinn Nærsenter i Bærum. Her er både
enkle dekkduker og duk på rull benyttet.
Jon Henie er produksjonsleder hos Håndverkskompaniet, og har dette å si om
bruken av dekkduker: ”Det var naturlig for oss å benytte dekkduker i dette prosjektet,
bl.a. for å beskytte forbipasserende mot støv og småstein under grunnarbeidet.
Dukene gir fin profilering også for våre samarbeidspartnere, samtidig som det skjermer
byggeplassen mot omgivelsene rundt. Senteret ønsket å informere om ny innkjøring,
og her valgte vi dekkduk på 14 m som ble festet på byggegjerdene. Både vi, byggherre og senteret ble svært fornøyd med resultatet.”

Jon Henie i Håndverkskompaniet.

Hel duk på 14 m. Gir god informasjon til besøkende på senteret.
Dekkduker skaper vindfang, og det er viktig med god nok sikring
ved hjelp av støttestag og tilstrekkelig motvekt.
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Her er dekkduker satt på kjøreport. Dette viser tydelig hvor innkjøring
til byggeplassen er.

