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Skyvegrind Lux med 6 m kjøreåpning
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TEKNISK INFO
Lysåpning: Opptil 6 m
Høyde: 2,3 m
Totalbehov for fri åpning: 14 m
Vekt: 1700 kg

Vi utvider vårt portprogram med en stor og kraftig skyvegrind. Grinden er nå under produksjon, og
vil være leveringsklar i løpet av januar neste år. Dette vil bli storebroren til våre eksisterende 5 m
skyvegrind, og vi er glad for å straks kunne tilby denne til bygge- og anleggsplasser over hele landet.
Bruk av skyvegrind er en enkel og effektiv løsning for å sikre bygge- og anleggsplasser. Vår bestselger-grind på 5 meter vil
fortsette med å gjøre jobben sin, men nå har vi i tillegg et svært godt alternativ for de som ønsker en enda kraftigere grind og
som gir kjøreåpning på 6 meter. Gjennom et tett samarbeid med vår produsent, som har gjort de tilpasninger
og justeringer vi ønsket, har vi nå en grind som vi er sikre på vil innfri kravene til våre kunder om driftssikkerhet og pålitelighet. “Ved lansering av en port som dette, vektlegger vi å ha på plass alt av teknisk
informasjon og deler før vi går ut i markedet og selger,” sier Stefan Søyring, teknisk ansvarlig i Garda
Anleggsikring, og fortsetter: “Vi vet hvor viktig det er for våre kunder å unngå nedetid, og derfor
skal vi alltid ha deler på lager her i Norge. Uhell skjer med både påkjørsler og annet som gjør at
porten trenger deler og service, og da skal vi være trygge på at vi raskt får grinden oppe og gå
igjen. I likehet med vår 5 m grind, er også denne utstyrt med en kraftig FAAC motor. Dette gjør
at kalde vintre og et stort antall passeringer ikke er noe problem. “

Stefan Søyring,
avd. leder Teknisk drift

Grinden leveres med den nye standarden på styringsenhet, GSS. Den har alt inkludert, slik
som integrert SIM-kort, GSM-key, fjernstyring via web, årsur med norsk kalender, driftslogg og
skreddersydde SMS-varslinger på driftskritiske enheter. Dette er løsninger som tidligere måtte
leveres gjennom flere ulike leverandører, men med GSS håndteres alt av Garda Anleggsikring.
Dette gir våre kunder en enklere hverdag med full kontroll og oversikt på sine porter, uansett hvor
man befinner seg. Muligheten for fjerndiagnostikk gjør at våre teknikere kan løse flere serviceoppdrag over telefon uten kostnad, og dette minimerer både nedetid og serviceutgifter. Etter lanseringen av GSS i september er det nå mange enheter ute i markedet, og tilbakemeldingene er entydig
positive, da våre kunder raskt ser nytten og fordelen av denne på mange områder.

Kurs i våre lokaler
På vårt Sikkerhetssenter i Stamveien er ikke kun produkter og løsninger i sentrum, men nå tilbyr vi også
kompetanseheving i bygge- og anleggsbransjen gjennom ulike kurs i samarbeid med Safety Academy.
Første kurs blir et Varme Arbeider kurs 15. januar og HMS 40 timer-kurs i februar, der vi på begge disse gir en spesialpris ved
påmelding via vår nettside. En komplett kursoversikt finner du på anleggsikring.no/kurs. Denne blir fortløpende oppdatert, så
følg med framover på hva som kommer. Du kan også melde deg på kurs andre steder i landet via vår nettside. På kursdagene vil
det være representanter fra Garda Anleggsikring tilstede hvis man også ønsker demo/produktinfo på våre sikringsløsninger.
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Politiet ønsker hjelp

ADVARSEL!
Eiendeler i området
er DNA-merket

Dessverre er tyveri fra byggeplass noe som skjer
alt for ofte, og nylig gikk Øst politidistrikt ut og ba
byggebransjen om hjelp for å forebygge.

WARNING!
Thieves beware!
Property
DNA PROTECTED
Levert av:

Politiet skrev på sin Facebook side at spesielt kontainere
er utsatt, der verktøy og utstyr for store verdier blir stjålet.
Politiet pekte på at tiltak som merking og registrering av
serienummer på verktøy, parkere kjøretøy foran kontainer,
oppbevare utstyr flere steder for å redusere sårbarheten
samt sensorutløst belysning og videoovervåkning kan
redusere risikoen for tyveri.

Rimelig tiltak som fungerer!
Utstyr merkes med en unik
DNA-kode, og registreres
enkelt på nettet. Dette gjør
utstyr mindre attraktivt å
stjele, og forenkler
politiets arbeid med å
spore rett eier til funnet
tyvegods. Husk tydelig
varsling!

Videoovervåkning koblet til
vaktsentral som skremmer vekk
evt. inntrengere over høyttaler.
Med en varslingsduk på f.eks.
byggegjerdet så gir det god
preventiv effekt.

I Garda Anleggsikring har vi lenge hatt fokus på forebygging
av tyveri, og ser at stadig flere tar i bruk alt fra rimelige men
effektive løsninger til større investeringer som videoovervåkning.
Vi tenker at det viktigste er at man faktisk gjør noe, tar en
risikovurdering og ikke venter til etter at man har hatt uønsket
besøk på byggeplass.

Containervegg med dørlås sikrer
verdiene også på dagtid, og med
Infobric dørlås styres tilgangen
med HMS-kortet.

Gaselle-bedrift 2019
For fjerde året på rad har Garda Anleggsikring kommet på Dagens
Næringsliv sin eksklusive liste over Gaselle-bedrifter!
Blant kravene for å bli Gaselle er minst doblet omsetning over 4 år, positivt
driftsresultat og unngått negativ vekst. Vi er stolte over Garda-gjengen vår, og
ikke minst ydmyke overfor våre kunder over hele landet som ønsker at nettopp
vi skal bidra for å sikre deres verdier. Dette gjelder alt fra gårdbrukeren med
behov for gjerder som sikrer fôret mot hjorten, til entreprenøren som trenger
en komplett sikringspakke med både porter, grinder og serviceavtale. Vi har
løsninger for alle behov, og et høyt servicenivå er vår styrke.

Åpningstider i julen
Et nytt år er allerede snart over, og
vi er klare for å gi oss i kast med et
spennende 2020! Vi holder som vanlig
åpent i hele julen, men med noe
reduserte åpningstider:
23/12: 08.00-13.00
27/12 og 30/12: 09.00-15.00
Vi benytter anledningen til å ønske
alle våre kunder og kontakter en riktig
God jul og et Godt nytt år!
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