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4580 Lyngdal

Finner de gode løsningene
Da Autovernmontasje AS startet opp i 1975 var det i
en bransje som hadde få aktører, og vi markerte oss
tidlig som en seriøs og kompetent virksomhet. På
70-tallet ble det benyttet ganske andre metoder enn
i dag: Dynamitt ble tatt i bruk dersom det var stein eller
tele i bakken, og vi brukte lodd som ble heist opp, løst
ut og falt ned på trestolpene. I dag disponerer vi fullt
oppdatert utstyr, og følger alle vedtatte krav til sikkerhet.
Autovernmontasje utfører varierte oppdrag innen
montering av blant annet autovern og brurekkverk.
Vår jobb er å sørge for at trafikksikkerheten ivaretas
på veier landet over.
Konkurransen er blitt større, men firmaet har fulgt
utviklingen gjennom årene. Med 25 dyktige ansatte
utfører vi i dag oppdrag over hele Norge, med hovedtyngde på Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland og
Telemark. Vi er konkurransedyktige på pris, og tar
jobber både langs kysten og i innlandet.

Sikrer effektivitet
Det er viktig å kunne fremskaffe det vi har behov for
– når vi trenger det. Vi har flere store lagre med rekkverksmateriell, både stolper og skinner (radier, avslutninger
og diverse andre rekkverkstyper), som sikrer en effektiv
avvikling av våre prosjekter. Lagrene våre ligger i både
Lyngdal, på Ålgård og i Haugesund.

AMV AS er leverandør til Autovernmontasje AS
av rekkverksrigger

Svegeskogen 2, 4400 Flekkefjord • Tlf. 38 32 04 20 • company@amv-as.no

www.amv.as

Trygg og solid utføring
Autovernmontasje AS utfører en rekke ulike prosjekter innenfor
trafikksikring. Vi selger både brurekkverk og autovern, utfører peling
og montering av alle typer rekkverk, og alle oppdrag utføres med
oppdatert og moderne monteringsutstyr. Fem Mercedes Actros
benyttes til peling av rekkverksstolper, og våre rekkverksrigger gjør
at vi kan montere hele året, uavhengig av frost og tele.

TRAFIKKSIKRING

LYSMASTER

BERGSIKRING

Vik Ørsta er ledende leverandør til trafikkprosjekter - med fokus på sikkerhet.
Vi tilbyr vegrekkverk, midtrekkverk, brurekkverk, MC-rekkverk, støyskjermer,
gang- og sykkelrekkverk, rekkverksender og mye mer.
www.vikorsta.no

MARINA

STÅL
Midtrekkverk, midtdeler,
brurekkverk, G/S-rekkverk
og diverse støtputer. Vi leverer
og monterer i alle styrkeklasser.

TRE
G/S-rekkverk og gjerder
produseres etter bestilling.

BETONG
Montering av midtrekkverk.
Formidling av oppdrag til
Sirdal Veibetong.

Vi utfører alle typer glidestøp av rekkverk,
banketter og kantstein

Tonstadveien 12, 4440 Tonstad • Tlf 959 16117 • terje.moen@sirdalveibetong.no • www.sirdalveibetong.no

Gode samarbeidspartnere
SIRDAL VEIBETONG
Autovernmontasje AS er medeiere i Sirdal Veibetong,
som utfører glidestøp av rekkverk, banketter og kantstein. Firmaet er en god samarbeidspartner, og tar på
seg alle typer glidestøp – med former tilpasset hver
enkelt kundes ønsker og spesifikasjoner.

VIK ØRSTA AS
Bedriften bidrar i flere av våre prosjekter, og leverer
produkter og løsninger for trafikksikring. De utfører også
tjenester som prosjektutvikling, prosjektledelse, konstruksjon, produksjon og montasje, og er til enhver tid opptatt
av å tilby innovative løsninger.

STOCK AS
Firmaet er vår tømmerleverandør, og produserer og
utformer rundstokker til ulike formål innen både industri,
landbruk, skole og fritid. Stock AS er opptatt av å følge
miljømessige retningslinjer i alle deler av produksjonen.

Alt innen transport
Takk for tilliten som
leverandør av biler!

Grønndokkmoen 22, 4580 Lyngdal
Tlf. 38 33 08 00 • www.lka.no

• Lokal- og langtransport
• Distribusjon
• Kranarbeid
• Planeringsarbeid
• Containerutleie

• Termotransport
• Spesialtransport
• Massetransport
• Gravingsarbeid
• Truckutleie

Tlf. 38 34 32 00 • 4580 Lyngdal • E-post: post@agdervei.no

PMS 280
www.agdervei.no
PMS 116

Lautjønnveien 16
4580 Lyngdal

Sirdal Veibetong AS www.sirdalveibetong.no

Vik Ørsta AS

Tlf: 38 34 50 90 		
E-post: terje@autovern.no
www.autovern.no

www.vikorsta.no

Stock AS www.stockas.no

Willerby Husvogner

Våre to hoteller gir deg fantastisk Sørlandsidyll, ekstraordinære matopplevelser,
Sørlandsbadet i umiddelbar nærhet, storslått natur, og den gode servicen - får du hos begge.

www.rosfjord.no

Strandhotellet: 383 40 100

www.havhotellet.no

–

Havhotellet: 38 600 800

• 106491 • www.jsnorge.no

Tlf.: +47 922 95 707 | E-mail: anna@norvac.no

