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Garda Sikring - landsdekkende
Sikkerhet handler om å ta ansvar og om å forstå verden vi lever i – og tilpasse
oss den. Det finnes mange ulike former for fysiske sikkerhetsløsninger. Hva du
bør velge, er avhengig av behov og hva du skal sikre. I Garda Sikring har vi
produktsortimentet og ikke minst kompetansen og erfaringen som skal til for å
skreddersy løsninger som dekker behovet best.
Vi har sikret samfunn og verdier i generasjoner, og er Norges ledende totalleverandør av fysisk sikring. Vårt brede produktsortiment sikrer at du får tilgang
til den beste løsningen, og gjennom service- og beredskapsavtaler gir vi deg en
trygg og forutsigbar drift.
Garda Sikring består av ti avdelinger og vi tilbyr varesalg, montasje
og service- og beredskap over hele Norge.

•

Norges ledende t otalleverandør av fysisk sikring for vern av samfunn og verdier

•

Leverer sikring innenfor et vidt spekter av markeder med store og små prosjekter med
kunder lokalisert over hele Norge

•

Sikrer industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havneanlegg, vei og
jernbane, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer

•

Norges største produsent av flettverk til gjerder

•

Garda Sikring ble etablert i 2017 - 10 avdelinger og ca. 240 ansatte

•

Sertifisert i ISO 9001, 14001, 45001

Se vår introfilm og
bli bedre kjent med
Garda Sikring!
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Høysikring

Garda Sikring - totalleverandør
Vei-, anlegg- og byggeplassikring
Alt innen flyttbar sikring, inkludert
langsgående veisikring.
- Byggegjerder og tilbehør
- Langsgående veisikring
- Grinder og rotasjonsporter
- Lydisolerende duker, profilering og
belysning m.m.

Områdesikring

Bredt spekter innen all sikring og
skjerming.
- Felttverk og panelgjerder
- Porter, bommer og rekkverk
- Støyskjerming
- Påkjøringsvern
- Boder og lagringsløsninger

Objektsikring

Høysikring i ulike typer utemiljø for å
unngå terrorhandlinger etc.
- Kjøretøysperrer
- Kjøresikre porter
- Gatemøbler
- Sensorløsninger

Skall- og sonesikring

Sikring og adgangskontroll for innendørs
bruk innen ulike typer sikkerhetsklasser.
- Speed gates
- Personsluser
- Høysikkerhetsgitter
- Fysisk adgangskontroll

Tjenester

Ulike typer tjenester både i forkant, under
og etter prosjektgjennomføring.
- Rådgivning og innmåling
- Installasjon og grunnarbeid
- Beredskap, service og vedlikehold
- Aksess, overvåkning og diagnose

Høysikring
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Skall- og sonesikring
Garda Sikring er forhandler av adgangskontroller fra Automatic Systems. De
har produsert slike løsninger siden 1983, og hver dag passerer over 90 millioner
mennesker gjennom ulike speedgates verden over. Vi tilbyr ulike varianter, og
hvilken type du bør velge avhenger av elementer som plassering, ønsket funksjon,
sikkerhetskrav og kapasitet. Vi hjelper deg til å finne en løsning som passer ditt
behov best.

SlimLane Speedgate
Elegant, strømlinjeformet design. Ideell for
håndtering av store menneskemengder.
- Rails i rustfritt, børstet stål
- Passasje bredde: 60 og 90 cm
- Glassdør høyde: Opptil 180 cm
- Kabinett LxBxH i cm: 127-164x6,5x99

FirstLane Speedgate
Kostnadseffektiv løsning som ikke går på
bekostning av sikkerhet og kvalitet.
- Rails i herdet glass
- Passasje bredde: 60 og 90 cm
- Glassdør høyde: 90 cm
- Kabinett LxBxH i cm: 129,5x19,5x98

SmartLane Speedgate
Høyere sikkerhetsnivå med forsterket glass i
de opptil 2 m høye dørene.
- Rails i polymer / laminat
- Passasje bredde: 60 og 90 cm
- Glassdør høyde: Opptil 200 cm
- Kabinett LxBxH i cm: 120-200x30-45x98
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Skall- og sonesikring

Våre speedgates er utstyrt med DIRAS (Detection Infra
Red Automatic Systems) deteksjonsteknologi. Denne
unike løsningen består av sensorer som står tett, lyser
skrått i to retninger og møtes på midten. Det blir derfor
mange følere som registrerer bevegelse, noe som gjør
disse adgangskontrollene til de beste i klassen på å
detektere all uautorisert adgang.

Personsluser
Vi tilbyr ulike typer personsluser i forskjellige
størrelser og fasonger. Avhengig av hvor slusene
skal benyttes, har vi løsninger for sikkerhetsklasse 0 og opptil 5. Det vil si at alt fra tilnærmet
en ordinær inngangsdør med en lav innbruddsklasse, til bruk i et høyrisikoanlegg med store
krav til sikkerhetsklasser for innbrudd, ballistikk,
eksplosjon, enpersonkontroll og metalldetektor.

Sikkerhetsporter og -gitter
Vi tilbyr ulike typer porter og gitter i forskjellige
størrelser og fasonger. Avhengig av hvor de
skal benyttes, har vi løsninger for sikkerhetsklasse 0 og opptil 6 (innbrudd, ballistikk,
eksplosjon, vind og brann).

Høysikring
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Perimeter - Kjøretøysperre
Det finnes mange ulike former for kjøretøysperrer. Funksjonelle, smarte og fleksible
løsninger. Hva du bør velge, er avhengig av behov og hva du skal sikre. Det
viktigste er at du velger en solid løsning som gjør jobben den er tiltenkt å gjøre.
I enkelte tilfeller er det kun behov for ekstra sikring i gitte situasjoner. Velg da en
fleksibel løsning, som kan kobles av eller på etter behov. Vi har kompetansen til
å gjøre risikoanalyser, samt tilpasse fysisk sikring til den aktuelle situasjonen. Vi
har fokus på at pullerter og annen fysisk sikring skal være tilpasset omgivelsene
samt danne et naturlig og mykt inntrykk. Alle kjøretøysperrene vi tilbyr finnes i
IWA14/PAS68 for å tilfredsstille behov etter sikkerhetsklasser.

Pullerter
En pullert hindrer uønsket trafikk inn til et
område. Den er i mange tilfeller et alternativ til
port, bom, eller andre områdesikringstiltak, og
har den fordelen at den tar liten plass. Dynamiske, automatiske pullerter med hydraulisk
automatikk sikrer gode driftegenskaper. Vi
tilbyr både som faste, automatiske og halvautomatiske slik at du får det som passer best til
ditt prosjekt.

RoadBlockers
Vi har ulike typer av RoadBlockers som
effektvt hinderer kjøretøy fra å passere. De
kraftigste er integrert i bakken, og tåler en
motstand på opptil 80 km/t fra kjøretøy på 7,5
tonn .
En annen variant innstalleres kun på bakkenivå, med både bomarm og veisperre i en og
samme løsning. Enkel og rask montering, men
gir samtidig en god sikring og er testet til å
stoppe kjøretøy med fart på opptil 48 km/t .
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Perimeter - Kjøretøysperre

Kjøresikre porter
Der det er behov for ekstra høy sikring
av innkjøringsparti til bygninger, har vi
både skyveport og hurtigfoldeporter i
vårt sortiment. Skyveporten med bredde
opp til 8 meter er den porten med den
bredeste åpningen som er testet og
godkjent for motstand med N3-kjøretøy
ved 68/80 km/t. På våre 2 hurtigfoldeporter tilbyr vi full kundetilpasset løsning
med f.eks innfylling i portblad av enten
sprosser, tette plater, gitter eller hullperforerte plater. Testet og godkjent motstand ved 64/80 km/t.

Veisperre med bom
Kraftige bommer er gode alternativ der det
ikke er behov for porter, men samtidig ønsker å
hindre at noen skal ta seg inn på området med
kjøretøy. For eksempel er vår BL M50 modell
en anti-terror veisperre, testet til å stoppe et
7,5 t kjøretøy i 80 km/t.

Møbler for byromssikring
Vi tilbyr en rekke valgmuligheter når det kommer
til byromselement som både skal sikre og skape
et hyggelig miljø. Felles for alle er at de gir en
estetisk, fleksibel og funksjonell beskyttelse.

Høysikring
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