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

Ekstra stabilitet og økt sikkerhet på byggeplassen

Fyllbare plastfundament til standard byggegjerder
Trygg sikring på byggeplass er vårt fokusområde. Vi utvider derfor nå sortimentet med plastfundament
som øker sikkerheten. En stor fordel med fundamentet er at det er smalt og lite plasskrevende, samtidig
som det gir en stor tyngde. Dette er det eneste fyllbare fundamentet som kan benyttes sammen med standard byggegjerder på 3,5x2 m.
De fyllbare fundamentene har blitt testet til å tåle en vindstyrke på opptil 25 m/s. Dette er unikt, tatt i
betraktning bredden som kun er på 38 cm. Ved å benytte slike fundament, har man en løsning som
utnytter den tilgjengelige plassen maksimalt. Gjerdelinjen blir svært stabil og man eliminerer snublefaren som er ved bruk av føtter og evt. støttestag. Spesielt på byggeplasser langs vei/fortau, og ellers
der man ønsker ekstra god sikring, er dette et godt alternativ. Fundamentene kan fylles med vann eller
sand. Vekt pr. to enheter når fylt opp, er 320 kg. Standardfarger er gult og rødt, men de kan leveres i
den fargen man ønsker. Kan kombineres med refleks og lys for ekstra synlighet.

!

panje
Nå på kam

9 komplette sett pr. pall

LED-lys med sensor

Smart løsning for å gjøre andre oppmerksomme
på gjerder som står f.eks. langs vei og fortau.
Kan også settes ved portåpninger etc. Har integrert
festeklammer for enkel og sikker innfesting på
byggegjerder. Må benyttes security-nøkkel for å
feste/løsne lyset. Lyset blinker og har sensor som
slår seg på når det er mørkt. Energieffektivt med
lang batterilevetid.

Nyhet - Dekkduker med standardmotiv
Entreprenører som ønsker skjerming av byggeplassen, har
tradisjonelt valgt løsninger som ikke tar hensyn til det estetiske.
Et godt alternativ kan være å velge dekkduk med et standardmotiv, som f.eks. hekk eller mur. Dette gir et positivt inntrykk på de
som passerer, og byggeplassen blir mindre skjemmende. Dukene
leveres på ruller á 20 m, og festes med strips. På grunn av stort
volum, kan vi tilby disse til spesielt gunstige priser. Materialet er i
HDPE kvalitet med god luftgjennomstrømning.
Ved behov for enkeltduker for firmaprofilering eller varselskilt, har vi
PVC-duker med svært høy trykkvalitet. Benytt f.eks. både rull med
standardmotiv og enkeltduker med logo/skilt for å skjerme hele
byggeplassen. Da får du informert godt, samtidig som det blir en
god og rimelig innramming av området. Er et godt alternativ til tette
gjerder. Husk tilstrekkelig sikring mot vinden!
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Montert sammen er elementene
3,5 m lange og med bredde på
38 cm. Vekt 320 kg når fyllt opp.

