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

Føtter med farge gir bedre sikkerhet!

Byggegjerder står ofte i områder der mange kjøretøy og fotgjengere/syklister passerer. Det
kan oppstå farlige situasjoner hvis man ikke er oppmerksom på føttene som stikker ut. For
å unngå skader på personer og kjøretøy, lanserer vi nå byggegjerdeføtter med valgfri farge
i endene. Dette gir høy synlighet, samtidig som du kan velge en farge som passer firmaets
profil.

Vellykket deltakelse på ByggReisDeg

ByggReisDeg er byggenæringen sin store messe på Lillestrøm,
og nærmere 51.000 var innom i løpet av de 5 dagene messen
varte i september. OSN Anleggsikring var representert på
messen, og vi satte pris på å møte både eksisterende kunder
og andre som kom innom standen vår for en prat om mobile
sikkerhetsløsninger. På standen var det mulig å teste vår
rotasjonsgrind og adgangskontrollsystem. Grinden gir effektiv
og sikker håndtering av persontrafikk på byggeplassen, og
sammen med adgangskontroll har man full oversikt over
hvem som har tilgang til området.

Tips!

Vi minner om at bruk av transportpall til byggegjerdene
gjør at gjerdene ikke fryser fast til bakken under lagring
i løpet av vinteren, og man unngår snø/is i sylindrene.
Gjerdene blir ikke skadet, og de står klare til bruk for neste
byggeprosjekt. Vil tilbyr 2 ulike typer paller. KP30 har plass
til både 30 gjerder, føtter og klammere. TP30 er en enklere
variant som har plass til 30 gjerder.

Fra tråder til solide sikringsgjerder

Tråder skal bli til panel

Sveiseskjøter trykkbelastes

Trådene sveises på rammen

Ferdig produsert

Trygg sikring

Kvalitet i alle ledd er viktig for oss, og det hele starter i våre leverandørers fabrikker. Her blir rør og tråder på store
ruller i løpet av kort tid forvandlet til gjerder av ulike typer og størrelser. En av våre leverandører, ZND, har helautomatisert produksjonen som er i gang 24 t i døgnet, 5 dager i uken. Kapasiteten er på hele 8000 gjerder pr. dag. Her
blir bl.a. hvert enkelt gjerde testet for belastning på 500 kg trykk, og hver tråd sveiset til rammen. Gjerdene påføres
et sporingsbart stempel når de har gått gjennom kvalitetskontrollen. En unik
produksjonsprosess som gjør de til Europas ledende produsent av byggegjerder.
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