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Nemko-godkjent trommel for trygg og sikker bruk
Vår nye M-Flex 750 er markedets eneste trommel med Nemko sitt kvalitetsstempel. Den kan seriekobles
inntil 150 meter, og fortsatt være godkjent. Med en robust utførelse og en rekke bruksområder både
inne og ute, er dette en type belysning som har blitt svært populær hos mange innen f.eks. bygg,
anlegg og landbruk.
Sikkerhet bør være i høysetet når det kommer til bruk av elektroniske produkter. Derfor er nå den allsidige LED-trommelen
tilgjengelig i en versjon som sikrer kundene våre trygg og ubekymret bruk. «Vi er opptatt av å levere kvalitetsprodukter, og gjennom vår partner Kreativ Belysning, er vi nå svært glad for å kunne tilby denne trommelen til våre kunder,» sier Thomas Nielsen,
salgssjef i Garda Anleggsikring. Denne sertifiseringen viser at produktet har gått igjennom en omfattende kontroll for å avdekke
evt. feil og mangler, og resultatet er en kvalitetstrommel som både er sikker og med svært gode produktegenskaper.

Smittevern
Vår HandSan desinfiseringsstasjon er et miljøvennlig og enkelt system for smittevern ute på
bygge- og anleggsplass. Standardversjon gir hele
6600 doseringer før beholder må byttes.
Enheten har berøringsfri dosering med riktig mengde på 3 ml
som er anbefalt av FHI. Det benyttes kortreist, norsk-produsert
håndsprit på store og resirkulerbare fat. Dette gir et miljøvennlig
system, der man unngår plastavfall. Man sparer både tid og
penger på å slippe daglig ettersyn og bytte av beholdere.
Fatene er lukkede slik at man ikke har adgang til spriten, og
brukere av stasjonen blir derfor ikke utsatt for unødvendig
innånding. I tillegg sikrer man seg også mot at feil type væske
blir fylt på stasjonen. Håndsprit er et løsningsmiddel og skal
håndteres deretter.
Se vår introfilm av HandSan
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Takk for samarbeidet i 2020!
2020 ble et spesielt år. Først og fremst med de utfordringer Covid-19 ga oss.
Som leverandør av sikkerhetsløsninger, ble det en vekker. Hvordan forholde
oss til dette? I mars ble det en naturlig bransjejustering, men markedet tok
seg relativt raskt tilbake og viser seg nå ganske stabilt ved inngangen til 2021.
Vi er forsiktig optimist for året som kommer. Selv om det er usikkerhet mht
planlagte igangsettelser av boligprosjekter, er det optimisme i anleggsmarkedet.
Man må være i stand til å omstille seg.
Takket være tips og gode innspill fra dere, fikk vi lansert flere nyheter i år.
Med partnerne Stanley Security, X-Noise, Acas og Kreativ belysning lanserte
vi ny tyverisikring med kameraovervåkning, ny løsning for lydisolasjon,
storformat Håndsprit-system og LED-belysning med Nemko godkjenning.
Det viser at det går å satse i et usikkert marked. Vårt salg og resultat vil ende
omtrent som året før, og dette er vi godt fornøyd med ut fra de utfordringer
året ga oss.
For 2021 planlegger vi vekst med flere mennesker i vår organisasjon. Dette tror vi
er mulig med nye og bedre løsninger, og gjennom samspill med dere. Jakten på
dette er en drivkraft for oss. Derfor skal vi fortsatt være nysgjerrige og spørre
dere om mye også i året som nå kommer. Håper på forståelse, tålmodighet
og ikke minst hjelp fra dere også i 2021.

Frode Rastad
Daglig leder Garda Anleggsikring

Tusen takk for bidraget i år, og et riktig godt 2021 fra meg og resten av oss i Garda Anleggsikring!
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