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Byggegjerder er perfekte rammer til å plassere duker med den informasjon og varsling du ønsker. I tillegg til å gi god og tydelig 
informasjon, vil bruk av duk både skjerme for innsyn og hindre at stein/grus kommer ut på vei og fortau.  Våre høykvalitetsduker 
i PVC gir mange muligheter både når det gjelder trykk og størrelser. Få for eksempel fram ditt firmas logo og kontaktinformasjon, 
varsle om påbud/farer på byggeplassen, informer forbipasserende gjennom bilder/illustrasjoner om hva som bygges etc. 

Standardformatet passer innenfor rammen på byggegjerdet, men vi leverer både storformat til stillas og mindre duker der det passer 
best. For sperregjerder tilbyr vi både enkeltduker for 1 side, og duker som kan legges over på begge sider og festes med strips 
nede. Felles for alle er at dukene gir et klart og tydelig trykk der fargene kommer skarpt og godt fram. Dukene leveres med 
forsterkede kanter og solide maljer for ca. hver 50. cm rundt hele kanten. Dette gir god innfesting som gjør at de sitter stramt til 
gjerdet ved hjelp av strips. Ved bruk på gjerder anbefaler vi perforert PVC (mesh) for å få luftgjennomstrømning, men vi kan også 
levere tette duker.  Kontakt oss for gode tips og råd for vindsikring, og se side 7 for ulike typer støttestag. 

Vi setter opp trykklare filer ut fra tilsendte logo/bilder i høyoppløselig format. Dette er inkludert i prisen, og vi kan uforpliktende 
lage forslag til oppsett ut fra hvordan du ser for deg dukene skal være. Leveringstid er ca. 1 uke fra godkjent oppsett.

Dekkduk m/profilering i solid PVC-materiale
Art. nr. 1026 (standardformat) / 1056 (til sperregjerde) / 1077 (valgfri størrelse)

Dekkduker i PVC som leveres enten perforert eller tett, og tilbys i den 
størrelsen man ønsker. Vårt standardformat er tilpasset rammen på 
byggegjerder. Vi lager trykklar fil ut fra tilsendte logo/bilder, uten 
tillegg i prisen. Leveringstid kun ca. 1 uke.

Valgfri profilering, trykk på 1 side.
Maljer på ca hver 50. cm rundt hele kanten.
Velg mellom tett eller perforert PVC.

Mål standardformat (hxl): 1750x3370 mm
Mål til sperregjerde (hxl): 800x2000 mm Detaljbilde av duken

Dekkduk m/varslingsinfo i 
solid PVC-materiale
Art. nr. 1057

Dekkduk i PVC med 4 varslingssymboler, som vist 
på bildet til venstre. Denne duken er lagervare. 
Bildet viser bruk av LED-stripe festet i øvre 
kant av gjerdet. Se side 6 om belysning.

Maljer på ca hver 50. cm rundt hele kanten.
Perforert PVC.
Mål (hxl): 1750x3370 mm 

BYGGEPLASS ADVARSEL!

WARNING!
Thieves beware!

Property 
DNA PROTECTED

Eiendeler i området 
er DNA-merket

Banner levert av Garda Anleggsikring - www.anleggsikring.no - tlf. 21 39 50 30

Banner levert av Garda Anleggsikring - www.anleggsikring.no - tlf. 21 39 50 30

Eksempler på oppsett:
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Lagervare

Dekkduker/banner i PVC - valgfritt trykk



Dekkduk/Profilering 3

3

I de tilfeller der man ønsker å dekke mange meter med gjerde, tilbyr vi ruller på 45 meter med valgfritt trykk. Dukene leveres 
med trykk på enten høyde 1 meter, 1,9 meter eller som dekker hele høyden på 2 meter. Dette er prisgunstige duker som gir 
mange muligheter for profilering og varsling rundt bygge- og anleggsplass. Tilsvarende duker kan også leveres i flamme-
hemmende materiale for benyttelse på stillas. Bilde nedenfor viser duken på stillas med illustrasjon av ferdig byggeprosjekt.

Detaljbilde av duken

Dekkduk med 1 / 1,9 / 2 m trykkhøyde
Art. nr. 1620/ 1774 / 1778

Solid duk med god luftgjennomstrømning. Valgfritt 4-fargers 
trykk med makshøyde 1 m, 1,9 m eller 2 m. Ca. 42 m trykk 
på lengden (pga produksjonsprosess blir det 1,6 m uten 
trykk i hver ende av duken). Vi kan lage trykklar fil ut fra 
tilsendte logo/bilder. Leveringstid ca. 3-4 uker fra godkjent 
oppsett.

Valgfri profilering, trykkhøyde mellom 1-2 meter
Forsterkning rundt kantene, ikke maljer
Mål (hxl): 2x45 m

Dekkduker på rull i HDPE - valgfritt trykk

Aluminiumsskilt og innfesting

Vi lagerfører 6 varianter av aluminiumsskilt i størrelse 50x70 cm, og kan i tillegg levere skilt med den varslingen og størrelsen du 
ønsker. Skiltene har hull i hvert hjørne for enkel innfesting på f.eks. byggegjerder.

ANLEGGSOMRÅDE
Adgang forbudt!

Produsert av: anleggsikring.no

BYGGEPLASS
Adgang forbudt!

Foreldre, 
hold barna unna
anleggsområdet

STOPP! 
Uvedkommende

ingen adgang

Bruk påbudt verneutstyr

Produsert av: anleggsikring.no

BYGGEPLASS

Adgang 
forbudt
for uvedkommende

Produsert av: anleggsikring.no

Art. nr. 1791 Art. nr. 1792

Art. nr. 1790

Art. nr. 1789

Høyspenning
Livsfare

Art. nr. 1788

Strips 
Både duker og skilt kan enkelt festes ved hjelp av strips. 
Vi lagerfører sorte strips i pakker a 100 stk. 

Mål (lxb): 295x4,6mm

Produsert av: anleggsikring.no

Ved brann /
evakuering

Produsert av: gardasikring.no

Art. nr. 1785

Art. nr. 1018
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Dekorduker gjør byggegjerdene mindre synlige og fremtredene. De passer perfekt i områder der man er opptatt av at byggeplassen 
skal gå mest mulig i ett med omgivelsene. Dette gjør det hyggeligere for både naboer, forbipasserende og andre i nærområdet, i 
tillegg til at arbeiderne kan gjøre jobben sin mest mulig uforstyrret.

Vi lagerfører to typer dekor i ruller på 20 meter; hekk og mur. Dukene er i perforert (mesh) HDPE-kvalitet for god luftgjennom-
strømning. Leveres uten maljer, og det anbefales at dukene brettes dobbelt der hvor de festes med strips, for å gjøre festepunktet 
sterkere. Vi kan i tillegg tilby dekorduker med valgfritt trykk og lengder, og evt. med maljer. Dette er bestillingsvare med 
leveringstid på ca. 3 uker.

Dekorduk med mur- eller hekkmotiv
Art. nr. 1612 (mur) / 1619 (hekk)

Dekkduker i HDPE-kvalitet med motiv av hekk eller mur. Gir en fin skjerming av byggeplassen, og gjør byggegjerdene mindre 
fremtredende. Begge varianter er lagervare.

Leveres uten maljer og forsterkning rundt kanten
Perforert HDPE
Maskestørrelse 3x2 mm
Mål: Rull 20 meter, høyde 1850 mm

Detaljbilde av duken

Dekorduker
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Dekkduk grønt tennisnett
Art. nr. 1050

Grønt tennisnett på rull er ekstra sterkt og gir 
god skjerming. Lagervare.

Mål (hxl): Rull 50 m, høyde 1760 mm

Lignende duk kan leveres i svart. Dette er 
bestillingsvare.

Dekkduk i svart stoff 
Art. nr. 1635

Svart duk som dekker godt for innsyn. Leveres uten 
maljer og forsterkning. En enkel duk som er beregnet 
for 1-gangs bruk. Gir noe luftgjennomstrømning, 
men er forholdsvis tett. Lagervare.

Mål: Rull 50 meter, høyde 2000 mm

Dekkduk i plast
Art. nr. 1034/1109 (hvit/svart) 1017 (20 m hvit)

Dekkduk i hvit eller svart. Tett plast uten luft-
gjennomstrømning. Maljer rundt hele kanten. 
Lagervare.

Mål (hxl):  1760x3400 mm (hvit eller svart)
 1760 mm x 20 m (kun hvit)

Dekkduk i valgfri farge

Noen ganger passer det best med en farge som er i henhold til firmaets profil eller f.eks. omgivelsene 
duken skal benyttes i. Her har vi en rekke standardfarger å velge mellom, og duker med ulike maske-
størrelser.  Dukene er i sterk og solid HDPE kvalitet  og kan leveres enten med eller uten maljer.  
Dette er det beste alternativet hvis man ønsker flere hundre meter med solid duk i en valgfri farge.  
Ved mindre mengde, vil PVC-duker være hensiktsmessig,

Ta kontakt for mer informasjon rundt valgmuligheter.

Ensfargede duker fungerer fint for å skjerme byggeplassen mot innsyn og skape arbeidsro for de ansatte. Her har vi flere typer 
det kan velges mellom, i ulike kvaliteter og lengder. Bildet over viser bruk av grønt tennisnett montert på byggegjerder i vektblokker. 

Ved valg av duk bør man ta hensyn til brukstid og ønsket om gjenbruk. Hvis byggeprosjektet går over en kort periode og man 
mest sannsynlig ikke ønsker å ta duken i bruk igjen, vil en enkel variant uten maljer og forsterkning langs kanten være tilstrekkelig. 
Går man for en duk med maljer/knappehull er denne mer rivesikker, enklere å sette opp og kan lettere tas i bruk igjen senere.

Vi har ensfargede duker som både er tette og med luftgjennomstrømning. Selv om alle duker skaper vindfang, bør man være 
oppmerksom på at tette duker krever ekstra gode sikringstiltak for å hindre at byggegjerdene velter i vinden.

Detaljbilde av duken

Detaljbilde av duken

Bestillingsvare

5

Ensfargede duker
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Inngangsportal
Art. nr. 1413 (ramme) og 1414 (dekor)

Skap et synlig og informativt inngangs-
parti til byggeplassen. Rammen kobles 
til byggegjerder, og rotasjonsgrind kan 
plasseres i åpningen. 

Vi leverer et skreddersydd dekor i 
henhold til bedriftens profil, ønskede 
varslingssymbol, informasjonstekst etc. 
Oppsett av trykklar dekor er inkludert i 
prisen.

Dekoren er i solid PVC-materiale med 
maljer, og festes med strips. Kan enkelt 
byttes ut ved behov. Leveres i løpet av 
ca. 1 uke.

Logoskilt
Art. nr. 1065

Vi tilbyr mulighet for egen logo på byggegjerder. Ved bestilling 
av fulle, direkteleverte biler fra fabrikk, så blir disse levert ferdig 
påsatt gjerdene i str. 196x80 mm. Skilt kan også leveres løst, for 
manuell påsetting med popnagletang. Skiltene er da 600x100 mm, 
brettes dobbelt og poppes fast i hjørnene. Minstebestilling 200 stk.

Pulverlakkering
Art. nr. 1097

Pulverlakkering gjør gjerdene 
særegne og gir de et mer “eksklusivt” 
preg. Velg farge  som f.eks. passer 
ditt firmas profil. Dette kan vi tilby 
på alle våre byggegjerder samt 
sperregjerde Smart.

I tillegg til dekkduker og bannere er det også andre muligheter for profilering og bedre synlighet på byggeplassen. Med enkle grep 
kan du vise tydelig hvem som jobber på plassen og hvem som eier utstyret.

6

LED-belysning - Nemko-godkjent 25 meter LED-stripe på trommel
Art. nr. 1851

Belysning både utendørs og inne i bygg er enkelt og rimelig ved bruk av LED-lys. De gir et kraftig lys, og kan ofte erstatte 
tradisjonelle lyskilder. Robust utførelse, og man unngår pærer som knuses eller må skiftes ut. Bildet under viser 
hvor tydelig duker med info/profilering kommer fram ved bruk av LED-lys langs toppen av byggegjerdene. 
Hver rull på 25 m består av høy-ytelses lysdioder som er fordelt jevnt over hele lengden. LED stripen er delt 
opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke, vil resten av LED stripen 
fortsette å lyse. 

LED-stripen på denne trommelen kan seriekobles opptil 150 meter.

Flagg
Art. nr. 1081

Flagg til tårnkran eller andre 
steder gir god profilering av 
firmaets logo. Vi tilbyr flagg i 
standardmål 2,5x1,5 m eller 
i den størrelsen man ønsker. 
Flagg på bildet er 2x2 m.

Andre profileringsmuligheter
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Ballastblokk til stag
Art. nr. 1668

Benyttes sammen med støttestag 1667. Vekt 50 kg. 
Tilbehør til ballastblokk er vektstang som gjør det 
enkelt for 2 personer å løfte blokken (art. nr. 1673).

Støttestag klikk 
Art. nr. 1062, 1095

Består av 2 ulike deler. Mengde motvekt velges 
etter behov. Staget har integrert løftesikring 
for å unngå at gjerdene løftes opp ved sterk 
vind.

Støttestag for ballastblokk
Art. nr. 1667

Benyttes sammen med fot 1092 og løftesikring 
1666, og evt. ballastblokk 1668 som motvekt. 
Solid stag som kan benyttes med høy motvekt.

Bruk av duker, uansett type, skaper vindfang slik at gjerder må sikres forsvarlig. For å unngå at gjerder velter og skader mennesker 
og utstyr, har vi flere alternativ for sikring. Benyttes gjerder med duk på et vindutsatt område, anbefaler vi å velge gjerder med god 
kvalitet slik at de ikke blir ødelagt ved foten i sterk vind. Dette kan f.eks. være Smartpanel og Lux gjerder som har tykkere gods og 
hjørneplater som forsterker. Se vår sikkerhetskatalog eller anleggsikring.no for de ulike byggegjerdene vi har tilgjengelig.

Støttestag enkelt
Art. nr. 1071

Dette er vårt enkleste støttestag,som benyttes 
sammen med støttestagfester (pinne 1011 
eller spiral 1669). For å hindre at gjerdene 
løftes opp av foten ved sterk vind, anbefaler 
vi at løftesikring benyttes i tillegg (1666 for 
gul fot /1 668 for svart, tung fot)

Støttestag med plate
Art. nr. 1010

Dette støttestaget har en større plate for å enten 
legge på vekt (f.eks. byggegjerdeføtter) eller slå ned 
støttestagfeste (pinne 1011 eller spiral 1669). Kan der-
for benyttes både der det er mykt og hardt underlag. 
For å hindre at gjerdene løftes opp av foten ved sterk 
vind, anbefaler vi at løftesikring benyttes i tillegg (1666 
for gul fot /1 668 for svart, tung fot).

Vektblokker
Art. nr. 1608 (rød), 1609 (gul)

Vektblokker som fylles med vann gir en solid gjerdelinje, f.eks. langs fortau og ved 
skoler/barnehager. Passer til alle byggegjerder med lengde 3,5 m. Plassbesparende 
løsning som kun bygger 38 cm i bredden, men med en vekt på hele 320 kg pr gjerde 
(2 element). Dette gjør at gjerdene står støtt og man unngår snublekanter og åpning 
under gjerdene.  Ved å feste duker på gjerdene får man en løsning som kan være et 
alternativ til tette gjerder. Når det benyttes duk er det viktig å vurdere behovet for 
ytterligere sikring hvis det er sterk vind.

Ballastblokk til sperregjerder
Art. nr. 1638

Plastblokker fylt med betong er et effektivt tilbehør 
til Smart sperregjerder (art. nr. 1008) for å gi 
ekstra stabilitet og hindre at de velter. Plasseres 
over føttene på gjerdet. Vekt 15 kg pr. blokk.

Vindsikring
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Anleggsikring er Garda Sikring sin  spesialist på byggegjerder og mobile sikringssystemer til bygge- og anleggs- 
plass. Vi tilbyr helhetsløsninger til entreprenører og andre i byggebransjen, samt sperremateriell for events og 
publikumsarrangement. Hos oss får du god service og rask levering til avtalt tid.  

Gå gjerne inn på vår hjemmeside www.gardasikring.no for mer informasjon om produkter som er av interesse. Her kan du 
også enkelt velge produkter du ønsker pris på, legge de i tilbudskurven, og vi kommer tilbake til deg med et godt tilbud i 
løpet av kort tid.

Totalleverandør av flyttbar sikring

Lyd-absorberende duker
Art. nr. 1654 (grå rull 2,2x10 m)
Art. nr. 1655 (grå enkeltduk 2x3,5 m)

Leveres som enkeltduk til byggegjerder, eller ruller 
på 10 meter til bruk på f.eks. stillas. Velg mellom enten 
grå eller med logo-trykk.

Støy fra byggevirksomhet kan ikke unngås, men med støydempende duker kan den reduseres betydelig. Vi tilbyr duker med lav 
vekt, kun 1600 g/m², som gjør de enkle å håndtere. Dukene har i tillegg til å være støydempende, også en isolerende funksjon når 
de benyttes på stillas. Det ytterste laget er vanntett og beskytter derfor godt ved dårlig vær og kulde. Dukene består av forsterket 
PVC med isolerende akustisk skumlag. Materialet er også flammehemmende i henhold til standard DIN 4102, B1. Dukene er 
uavhengig testet for støyreduksjon i henhold til BS EN ISO 717-1, og den viser en reduksjon på mellom 14-16 dB. Dette er mellom 
2-6 dB bedre enn konkurrerende duker i testen. Testen er tilgjengelig på vår nettside. I tillegg er denne duken ca. 40% lettere, 
som gir mindre belastning på gjerder og stillas. 

Mindre støy  -  Lav vekt  -  Isolerende

Flammehemmende stillasduker
Art. nr. 1689 (3,2x36 m)

Vår standard stillasduk demper ikke støy på samme måte som duken beskrevet 
over, men den beskytter arbeiderne mot vind og nedbør, og gir et lunt arbeidsmiljø. 
I tillegg vil duken skjerme omgivelsene rundt byggeplassen. Vi tilbyr flammehemmende 
duker som er i henhold til standardene (Loss Prevention Standard) LPS 1207 og 
LPS 1215. Det betyr at man kan være trygg på at dukene vil hindre ytterligere 
skader og ulykker om det skulle bli tilløp til brann. 

Dukene er i et polyetylen materiale (PE-plast) med forsterkningskant som har 
maljer for hver 10. cm. Dette gir mange muligheter for innfesting for alle typer 
stillassystem, og sikringen kan tilpasses vindstyrke etc.  Vekt 170 g/m2.

Bestillingsvare

Bestillingsvare

Støydempende duker / Stillasduker
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Garda Sikring AS     
Stamveien 8, 1481 Hagan   
Tlf. 21 39 50 30 | anleggsikring.post@gardasikring.no | www.gardasikring.no  - vi sikrer samfunn og verdier

https://www.anleggsikring.no

