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Trafikkgjerder i plast
Vi utvider sortimentet og tilbyr nå også trafikkgjerder i slagfast plast. Solid type med RA3
reflekterende folie.
Kvalitetsgjerder i plast gjør det raskt og sikkert å sperre av langs vei. Gjerdene
har høyrefleksklasse RA3 og farge ihht norsk standard og krav til synlighet
langs motorvei klasse A/B og i sentrumsområder. Produsert med materialer
som gir lav vekt og høy stabilitet. Integrert bærehåndtak for enkel
håndtering. Lengde 2 m, høyde 1,1m og vekt 16 kg. Gjerdene er i
testet ihht til europeisk standard / EU og er regulert ihht ZTV-SA krav.
Test nummer: 333/04K. Vi tilbyr også føtter og paller tilpasset trafikkgjerdene. Pallene har plass til 20 gjerder og flyttes ved hjelp av gafler
eller kran. Pallene pakkes som vist på bildet med baksiden ut for å ikke
skade refleksen under transport.

REKKVERKHOLDER

Underdel til TP30 pall
Nå har vi en god nyhet til de som ønsker en enda bedre
utnyttelse av TP30 pallen. TP30 er en smart og rimelig
løsning for lagring og håndtering av byggegjerder, og er
en av våre mest etterspurte artikler. Pallen har firkantåpninger som gjør det raskt å montere i gjerdene, og
pallen har plass til 30 gjerder på 3,5 m uansett type.
For å øke brukervennligheten ytterligere har vi nå utviklet
en pall til føtter som passer til gjerdepallen, slik at både
føtter og gjerder kan flyttes samtidig. TP30 settes enkelt
opp i underdelen, og dette gir både stor fleksibilitet og
mer effektiv lagring/transport.
Begge pallene sammen er et godt alternativ til
alt-i-ett pallen KP30, men har du allerede TP30 kan du
supplere med den nye underdelen.

For de som ønsker en rimelig
og enkel type kantsikring,
tilbyr vi nå rekkverkholder for
plank. Passer til inntil 40 cm
tykke dekkekanter.
Tvingen strammes enkelt ved
hjelp av sveiven på toppen.
Høyde 1 m, vekt 6 kg.
Sjekk http://anleggsikring.no/
kantsikring/ for hele bredden
av kantsikringsprodukter.

Skyvegrind - mulighet for ekstra kjørebredde
Vår mobile skyvegrind har lysåpning på 5 meter, men når det ikke er tilstrekkelig kan to grinder
settes mot hverandre og styringssystemene kobles sammen. Begge grindbladene går da synkront
når man gir åpningssignal. Dette er en løsning vi leverte nå på Bekkelagskaia i Oslo.
Alle sikkerhetskomponenter er doble, med doble sett fotoceller og klemlister. Lysåpningen kan da
justeres fra 0,5 m og opp til 10 meter. For at løsningen skal fungere må det slisses en signalkabel
mellom portene. Total fri linje som kreves med maksimal lysåpning er 24 meter.

Fra OSN til Garda
Ved årsskiftet fikk OSN Anleggsikring og de
andre selskapene i OSN Gruppen ny eierstruktur. Private equity selskapet Longship kom
inn på eiersiden, og sammen med ansatte
etablerte de Garda Sikring AS.

Ballastblokk til sperregjerder
Vårt sperregjerde Smart er en absolutt bestselger. Solid utførelse
og med lav vekt som gjør det enkelt å håndtere. Reklame- og
profileringsduker blir ofte benyttet. Vinden kan da by på utfordringer
og velte gjerdene. Vi tilbyr derfor nå gule og røde ballastblokker på
15 kg som sikrer gjerdene på en enkel og smart måte uten at det tar
mye plass. Blokkene er av plast og fylt med betong. De er konstruert slik at de kan stables oppå hverandre enten for ytterligere vekt
eller ved lagring. Blokkene er tilpasset våre Smart sperregjerder og
plasseres over føttene på gjerdene.

Selskapet består av Garda Anleggsikring AS,
Røa Gjerdefabrikk AS, Lauritsen Gjerdefabrikk
AS, Systemsikring AS, Solheim Gjerdenett AS,
Håland & Karlson AS og Trygg Vei AS. I tillegg
er det etablert nye avdelinger i Kristiansand og
Trondheim.
Sammen er vi Norges største leverandør av
områdesikring og tilbyr alt av installasjon og
produkter innen områdesikring for industri,
bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser,
havner, idrettsanlegg, barnehager og villaer.
Vi er i tillegg Norges største produsent av
flettverk til gjerder, og med Trygg Vei AS som
en del av gruppen er vi også ledende på veiog brurekkverk. Trygg Vei ble kjøpt opp og
innlemmet i gruppen i 2017.
Vi i Anleggsikring fortsetter å jobbe som
tidligere, med fokus på bredt vareutvalg og
innovative løsninger til kundene våre, og vi
er positive til å være i en gruppe med sterke
eiere som tilfører ressurser for videre utvikling
og vekst. Vi skal fortsatt være gruppens spesialist
på flyttbart sikringsmateriell til bygge- og
anleggsbransjen.
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