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Vi sikrer samfunn og verdier
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OM G A RDA SIK RING
Trygghet og sikkerhet ligger i vårt DNA, og har vært grunnlaget for vår eksistens i mer enn
100 år. Garda Sikring er et konsern bestående av flere selskaper med ulik historie, men med
en klar felles visjon. Gjennom et århundre har vi sikret eiendom, verdier og mennesker både
lokalt og nasjonalt. Våre ansatte drives av kompetanse, stort kundefokus og engasjement
for å tilby innovative, solide og bærekraftige løsninger for dagens og morgendagens
sikkerhetsutfordringer.
Vi sikrer samfunn og verdier

A N L EG G S IK R IN G

• Byggegjerder med tilbehør

• Støydempende duker

• Langsgående sikring

• Dekkduker/banner for

og varslingsutstyr
• Rotasjonsgrinder
• Kjøreporter i ulike varianter
• Adgangskontroll og
styringssystemer

Vi har en produktbredde
som dekker hele spekteret
innenfor flyttbare produkter,
inkludert langsgående sikring
ved arbeid langs vei.

profilering og skjerming
• Kameraovervåkning og
tyverisikring
• LED-belysning

A N L EG G S IK R IN G

Flyttbare sikringsløsninger til vei, anlegg og byggeplass
Anleggsikring er Garda Sikring sin spesialist på flyttbare sikringsløsninger. Vi har en produktbredde som
dekker hele spekteret innenfor flyttbare produkter, inkludert langsgående sikring ved arbeid langs vei.
Gode løsninger og kvalitetsprodukter er viktig for å dekke det sikringsbehovet man måtte ha, og ikke minst
er forutsigbarhet og høy oppetid på bygge- og anleggsplassen vesentlig for å oppnå lønnsom, økonomisk
og lovmessig korrekt drift. Vi tilbyr derfor våre kunder trygghet ved å være en partner gjennom hele
leveransen og brukstiden på våre automatiserte produkter. Det er vi som kjenner våre produkter best og
kan tilby deg hurtig og riktig service som dekker dine behov. Gjennom et landsdekkende serviceapparat
og lokalt delelager i Norge, kan vi raskt utføre vedlikehold og reparasjoner.
I samarbeid med våre leverandører har vi utarbeidet et mer miljøvennlig alternativ for flyttbar sikring.
Byggegjerdet ECOpanel inkl. ECOfot er vårt største satsningsområde, og inngår i et konsept vi vil utvide
ytterligere innunder ECOserie - en linje med mer miljøvennlige produkter. Konseptet baserer seg på flere
elementer som samlet gir et mer bærekraftig alternativ. Mer informasjon se www.ecopanel.no

O M R Å D E S IK R IN G

• Gjerder

• Aksessløsninger

• Flettverk

• Trapper og rister

• Porter

• Garda Sport

• Rekkverk

• Støyskjerming

• Bomløsninger

• Påkjøringsvern

• Pullerter

• Boder- og lagerløsninger

• Adgangskontroll

• Lager- og maskinsikring

O M R Å D E S IK R IN G

Fastmonterte løsninger for næring og privat
Områdesikring inkluderer en rekke produkter innenfor mange kategorier. Vi har lang erfaring og
kompetanse både på produktleveranser og montasje, og med mer enn 100 års fartstid i bransjen kommer
dette våre kunder til gode uansett hva behovet er for sikring. Vi tilbyr alt fra montering av flettverksgjerde i
hager til industriporter på flypass og havneområder.
Med egen produksjon av både flettverk og aluminiumsprodukter, kan vi levere kortreiste produkter for en
mer bærekraftig utvikling. Vi har et stort standardsortiment, men spesialtilpasser også løsninger der det er
nødvendig.
Vi er vårt ansvar bevisst, og gir våre kunder trygghet gjennom kvalitetsprodukter og mulighet for serviceog beredskapsavtaler hvis uhell skulle skje. Dette skaper en forutsigbar hverdag, uten unødvendige
driftsstopp.
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I Stokke produserer
vi flettverk til hele landet.
Det har vi gjort i over 100 år!
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H Ø Y S IK R IN G

Skall- og sonesikring

Kjøretøysperrer

• Adgangskontroll

• Kjøresikre porter

• Speedgates

• Pullerter

• Personsluser

• Sensorløsninger

• Høysikkerhetsgitter

• Gatemøbler

H Ø Y S IK R IN G

Løsninger ved ekstra høye sikkerhetskrav
Høysikring er vårt segment av produkter til bruk på steder som stiller ekstra høye sikkerhetskrav. Vår
avdeling innenfor denne produktgruppen innehar høy kompetanse på regler og forskrifter og kan
veilede for valg av løsning som er best egnet ut fra risikovurdering og gjeldene krav. Flere av våre
produkter for høysikring er bl.a. utviklet for å stå imot terrorhandlinger, men vi har et sortiment innenfor
alle sikkerhetsklasser.
Produktene strekker seg fra enkle og elegante personsperrer for innendørs bruk, til kjøresikre porter og
veisperre med bom som er testet til å stoppe et 7,5 tonn kjøretøy i 80 km/t. Løsningene og tilpasningene
er mange, og vi anbefaler en prat med våre spesialister for å se hvilke muligheter som finnes.

V E I S IK R IN G

Veisikring
Montering og vedlikehold av rekkverk langs vei er et spesialområde i Garda Sikring. Dette håndteres av
vårt datterselskap Trygg Vei AS, som også Nordnorsk Veisikring nylig har blitt en del av. Sammen står de
for levering og montering av store og små prosjekter i hele landet, både vei-, midt- og brurekkverk.
Trygg Vei har mer enn 35 års erfaring innen fagområdet, og har en solid maskinpark bestående av
moderne, helautomatiserte stolpepigger, kranbiler, hjullastere og gravemaskiner. I et eget verksted
blir det utviklet og bygget stolpepiggere og annet spesialutstyr. Moderne utstyr sammen med
motiverte og engasjerte arbeidsteam, gir fornøyde kunder og effektiv gjennomføring av prosjekt.

SERVICE & BEREDSK AP

Vi tilbyr service og beredskap
Garda Sikring tilbyr landsdekkende service og beredskap på alle våre automatiserte
produkter. Kunder, produkter og geografisk plassering er forskjellig, derfor tilpasser vi
innholdet i serviceavtaler etter våre kunders ønsker og behov.
Det er vi som kjenner våre produkter best, og tilbyr produkter der vi har spisskompetanse og full tilgang på deler for rask service og reparasjon. Gjennom vår lange
erfaring som leverandør av skreddersydde løsninger for bransjen, samt økende antall
produkter som serves hvert år, vil våre kunder ha en sikringsløsning som er raskt oppe
og går igjen om uhellet skulle være ute.
I tillegg til serviceteknikere som rykker ut ved behov og etter avtale, er Garda SmartService en viktig del av vårt servicekonsept. Denne løsningen gjør det mulig å overvåke
din elektriske installasjon online. På den måten får du full kontroll over status og live-tilstand, og kan i mange tilfeller korrigere feil med interne ressurser. Vi kan via telefonsupport gi en fjerndiagnostikk av din port, og dermed redusere behovet for servicebesøk
på plassen, eller sette porten raskere i gang igjen da vi vet hva feilen kan være allerede
før vi kommer.
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