PUBLIFOR - Elementgjerder
Solid og fleksibel sikring

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge

Elementgjerder har den fleksibiliteten det ofte er behov for ved midlertidig sikring, og på steder der
sikringsområdet endres. Samtidig gjør tyngden og høyden på elementene dette til en svært solid og sikker
løsning.
I motsetning til vanlige betongfundament, har disse elementene fundament i stål som fylles med betong. Dette
gir en glatt og fin overflate, som gjør de godt egnet til bruk også innendørs. En ståloverflate holder seg
stilren, i motsetning til betong som skaller av. Elementene har flere tilpasningsmuligheter, alt etter hvor de
skal benyttes og nivå av sikkerhet som er ønskelig.
Aktuelle bruksområder vil være rundt byggeplass, transportterminaler, idrettsarenaer, under høysikkerhetsarrangement og andre steder med behov for mobil og fleksibel sikring. Systemet gir fullverdig havnesikring i henhold til ISPS klassifiseringskrav, og er benyttet mange steder internasjonalt for terrorsikring.

Alle elementene består av en solid rammeprofil montert på et fundament i
stål med åpning til gafler for enkel flytting. Fundamentet kan fylles med betong på plassen for å spare fraktkostnader, eller bli ferdig levert med betong
og påmontert ramme/panel. På rammen festes panel (ulike typer tilgjengelig) i
galvanisert netting med polyester-belegg. Standardfarge grønn, RAL 6005.
Elementene festes enkelt sammen ved hjelp av
koblingsplater og 2 bolter. Hvis man ønsker en
tett gjerdelinje uten innsyn, kan de settes helt
inntil hverandre uten denne koblingen.

TEKNISK DATA

Mål (lxbxh): 2530x700x2500 mm
Vekt: 2200-2300 kg
Fundament
Standard (lxbxh):2530x700x805 mm
Vekt u/betong 120 kg

Stolper (til Nylofor 2D-panel)
Vertikale: 60x60x2 mm
Horisontale: 60x60x1,5 mm

Art. nr. 1742 Element og ramme
Art. nr. 1755 Betongfyll inkl. montering

Bildet viser et komplett element med
Nylofor 2D panel. En standardløsning
som benyttes der det ikke er nødvendig
å skjerme for innsyn. Alternativt kan det
påmonteres duker for å gjøre det tett.

Art. nr. 1740 Element og ramme
Art. nr. 1755 Betongfyll inkl. montering

Element med samme type nettingpanel
som til venstre, men har i tillegg en
påmontert stålplate som hindrer innsyn
til området.

Elementgjerdene er en fleksibel løsning med unike tilpasningsmuligheter, avhengig av bruksområde og graden av
sikringsbehov. I tillegg til standardmodulene over med Nylofor-panel, kan de leveres med følgende panel:
• Doble panel (på begge sider av stolpene)
• Panel med tettere masker
• 3D panel (netting med “knekk” for ekstra stivhet)
• Gjennomsiktig polykarbonat (slagfast, kan leveres
i skuddsikker versjon)

Elementgjerder med doble panel, ved Juventus stadion.

Elementgjerder med Nylofor 2DS og stålplate ved stadion i Salerno, Italia.

Systemet har også portløsning, enten 1- eller
2-fløyet. Hvert portblad med bredde 3,14 m. Kan
åpnes 180°. Monteres direkte på elementene.
Standardfarge gul, RAL 1012.

Fundmanent er også tilgjengelig i hjørnemoduler, samt med
lengde på 1230 mm når det er behov for kortere element.

LOGISTIKK
Montert

10 element på bil med 24 tonn kapasitet. Fordel med at gjerdene er klare
til bruk ved levering.

Umontert
40 element på bil med 24 tonn
kapasitet. Lav transportkostnad, men
elementene må fylles med
betong og settes sammen på stedet.

For ytterligere sikring tilbys det metallpigger på 250 mm og enkle eller doble trådholdere på
toppen som ekstrautstyr. Trådholderne har en lengde på 540 mm.

Eksempel på elementgjerder med polykarbonat-panel. Bildet viser togstasjon i Italia.

HELHETSLØSNINGER
Alt for trygg sikring av byggeplass

Vi tilbyr helhetsløsninger for sikring av bygge- og anleggsplass. Vårt fokusområde er fleksible,
flyttbare løsninger som er i henhold til gjeldene HMS-krav. Vi er alltid i forkant og har en kontinuerlig utvikling av
produkter og løsninger i samarbeid med våre leverandører og kunder.
En helhetsløsning definerer vi som en komplett sikringspakke for trygg og forsvarlig sikring av
byggeplass. Dette inkluderer:
• Kantsikring av bygg
• Byggegjerder
• Kjøreporter
• Rotasjonsgrinder
• Adgangskontroll og kameraovervåking
• Dekkduker/bannere med profilering
• Varslings- og sikringsutstyr

Vårt kontor og lager ligger i Stamveien 8 på
Hagan, rett utenfor Oslo. Her har vi demoområde for visning av ulike produkter.

Om oss
Garda Anleggsikring er spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplasser, og tilbyr helhetsløsninger til entreprenører og andre
foretak i byggebransjen. I tillegg leverer vi sperremateriell for events og publikumsarrangement. Vårt fokus er kvalitet og service i alle ledd. Vi er
en del av Garda-konsernet, som med sine 9 selskaper er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer,
pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap.
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