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

Rekordtall for OSN Gruppen

Fjoråret ble en suksess for OSN Anleggsikring og resten av OSN Gruppen, med en vekst i importen fra 23.600 byggegjerder i 2012 til 57.400 i 2013. Sikring av byggeplasser er ofte noe av det siste som anskaffes før byggestart, og
byggegjerder kan derfor ses på som barometer for aktivitetsnivået i bransjen. Økningen for OSN Gruppen tilsvarer
200 km med byggegjerder, og gjør gruppen til den klart største aktøren innen denne delen av byggemarkedet.

Produktnyhet!
Sikre byggeplassen din mot uønsket adgang,
og ha kontroll på hvem som er på plassen
til enhver tid - vi tilbyr prisgunstig rotasjonsgrind klargjort for adgangskontroll.
- Varmgalvanisert og pulverlakkert
- Med bunnplate i stål
- Ustyrt med varmeelement
- Festebraketter for kortleser
- Lys i taket og signallys for passering
Rotasjonsgrind med festebraketter
tilpasset byggekortlesere fra Infotech.

Bygge- og anleggsvirksomheten økte i 2013

Den totale omsetningen i bygg- og anlegg var i 2013 på 370 mrd, en økning på 6,3 % sammenlignet
med 2012. Oppføringer av bygning står for den største gruppen, med 149 mrd og en økning på 6,5 %.
Anleggsvirksomheten var på 44 mrd i 2013, som er 6,4 % mer enn året før.
(Kilde: Byggeindustrien 24/4-14)

Sperregjerder - ny og
forbedret sveiseskjøt

Vårt populære Smart sperregjerde med
avrundede hjørner både oppe og nede
er blitt enda mer solid. Ved hjelp av 4 nye
roboter er produksjonen nå forbedret
med et ekstra trinn i sveiseprosessen.
Antall sveisepunkt har økt, og det
benyttes bl.a. en spesiell kobbersveis til alle sveisepunktene på krokene,
føttene og sprossene. Dette reduserer
risikoen for rust og behovet for vedlikehold, samt øker styrken på gjerdet.

Helhetsløsninger med adgangskontroll på
Nordbygg-messe i Stockholm

Infotech deltok på Nordbygg-messen i Stockholm i april der de bl.a. presenterte sin Byggekortleser som gir enkel og effektiv adgangskontroll på byggeog anleggsplass. Dette er en unik løsning, med forutsigbare kostnader
basert på en fast leiepris pr. måned. Systemet er enkelt og brukervennlig, og
gir detaljerte bemanningslister for bruk internt og for å tilfredsstille HMS krav.
På standen ble også vår nye rotasjonsgrind til byggeplasser presentert.
Sammen tilbyr vi gode helhetsløsning for våre kunder, og øker nytteverdien
på byggeplassen. Nordbygg er Skandinavias ledende fagmesse for byggeog eiendomsbransjen med 900 utstillere. I år var det ca 52.500 som besøkte
messen.
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