A SOLID GRIP ACROSS INDUSTRIES

De sikreste innfestingsløsningene til sårbart kommunikasjonsutstyr,
elektronisk utstyr og annen teknisk infrastruktur.

Stålkontroll på utstyret ditt
Griptel designer og produserer innfestingsutstyr
i galvanisert stål. Våre produkter anses som det
sikreste innfestingsutstyret til sårbart
kommunikasjonsutstyr, elektronisk utstyr og
annen teknisk infrastruktur.
Vi er hovedleverandør av innfestingsmateriell til
Telekom-bransjen, men har innfestingsløsninger for alle bransjer som trenger å sikre
viktig og sårbart utstyr.

Gevinster med Griptel
Velger du Griptels innfestingsløsninger, får du
automatisk mange gevinster på kjøpet:
• Redusert risiko for nedetid, for
kommunikasjonsutstyr og elektronisk
utstyr gjennom markedets beste
innfestingsløsninger
• En rimelig forsikring, mot nedetid og
uønskede hendelser
• Forbedret HMS, gjennom kraftig sikring av
utstyr i høyden
• Reduserte vedlikeholdskostnader,
gjennom spesialtilpasset innfestingsutstyr
som varer

Griptel sikrer utstyr på tvers
av bransjer
Vi er i daglig kontakt med personer innen
spennende bransjer som har et behov for å sikre
sitt utstyr og sine investeringer, og som et resultat
er våre produkter i dag å finne på tvers av
bransjer. Våre produkter og løsninger er spesielt
godt utprøvd i følgende næringer:
•
•
•
•
•
•

Telekommunikasjon
Offshore
Luftfart
Forsvaret
Vei og Bane
Fornybar energi

Vi har produktene for å løse
ditt behov!
Vi er sikre på at vi skal kunne tilby deg som kunde en fullverdig kjøpsopplevelse
gjennom vårt brede produktsortiment.
Vi har mange ulike produkter innenfor
kategoriene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veggfester
Vangefester
Tunellfester (syrefast stål)
Antennefester
HUP/HEA-fester
Gravitasjonsfester
Utendørskabinetter
Kabelføring
Jording
Master

Standardprodukter
Vi tilbyr også standardprodukter som rør og
firkantrør (HUP) i ulike lengder samt
festemateriell som bolter, muttere og skiver i
ulike dimensjoner. Vi tilpasser lengder etter
kundespesifikasjon uten ekstra kostnad.

MANGLER DU ET
PRODUKT I VÅRT
SORTIMENT?
Ta kontakt – vi vil
gjerne høre mer
om det!

Hvordan handle med oss?
Fremtiden er onlinebestilling, også for B2B.
Gjennom Griptel Webshop vil du som kunde
enkelt kunne opprette en bruker til din personlige
kundeportal. Her vil du få tilgang til lagerstatus,
priser, tekniske tegninger, monteringsanvisninger,
og dine helt egne favorittlister for enklere
bestilling. Du vil også enkelt kunne se status på
alle dine ordrer og hente ut nødvendige sporingsnummer.
Vårt fokus er at du som kunde skal kunne
oppleve høy brukervennlighet gjennom hele
ordreprosessen, og da skal vi selvfølgelig også
holde deg oppdatert til enhver tid fra bestilling til
fakturert leveranse.

Kontakt:

Pål Bjørdal
Daglig leder
+47 901 88 379

TRENGER DU BISTAND
UNDER ORDREPROSESSEN?
Ikke noe problem! Våre
medarbeidere er klare til å
hjelpe deg enten via chat på
nettsiden eller via telefon/mail.

Thomas H.
Fredriksen
Salg- og
Markedsleder
+47 919 21 361

Frank Robert
Hammerlin
Produktansvarlig
+47 906 07 683

La oss fikse problemet
sammen!
Innfesting er et eget fag, og gjennom tett dialog
med deg som kunde kan vi raskt avdekke ditt
behov. Noen ganger vil det være skreddersøm.
Like mange ganger kan vi tilby deg hyllevarer fra
vårt svært mangfoldige produktspekter.
Våre ingeniører utvikler derfor spesialtilpassede
løsninger, og gjennom styrkeberegninger og
andre statiske analyser kan vi raskt foreslå
løsninger som vil sikre ditt utstyr den gode
innfestingen som det fortjener.
Vår tekniske avdeling vil selvfølgelig støtte opp
deg som kunde helt fra et idéstadium og frem til
en ferdig levert løsning, som vil tilfredsstille alle
dine krav og forventninger – og selvfølgelig mye
mer!
Har du derimot utstyr som enkelt kan festes med
en standardisert innfestingsløsning, så vil vi hjelpe
deg med å finne et produkt gjennom vårt utvalg
av mange velprøvde løsninger.

Vår produksjon
Produksjonen av våre produkter og innfestingsløsninger skjer ved egen fabrikk i Riga. Ved å
produsere på egen fabrikk har vi hele tiden full
kontroll på verdikjeden, slik at vi til enhver tid kan
sikre våre kunder produkter av høy kvalitet og
leveransepresisjon til konkurransedyktige priser.
ISO-sertifisert
Griptels produksjonsprosess er sertifisert i
henhold til ISO 9001:2015 og ISO 3834-2.

Tilpasset værhardt klima!
I Norge er vi som folk blitt vant til kraftige vindkast, store temperaturforskjeller og skikkelig
ruskevær!
Våre produkter er derfor utviklet og produsert for
å sikre at sårbart kommunikasjonsutstyr og annet
elektronisk utstyr ikke skal kunne falle ned til tross
for vårt svært krevende klima.
Med norsk standard i bunn leverer derfor Griptel
innfestingsløsninger som vil være robust nok til å
takle ethvert klima i verden.

ADRESSE: Griptel AS
		Ringeriksveien 179
		1339 Vøyenenga
TELEFON:
E-POST:

62 00 08 11
office@griptel.no

Besøk oss på vår nettbutikk:
WWW.GRIPTEL.NO

Anlegg: Fundamentering og grunnarbeid, jordingsanlegg, montering og kontroll av mast- og antenneanlegg. Våre kunder:
Telenor, Norkring, Avinor, Forsvaret, NTE, Trønderenergi, Diverse kraftlag, STFK.Binto AS har meget god kompetanse på
bruk av helikopter og utfører oppdrag i hele Norge

Vi bygger den digitale framtida
Vi designer, bygger og oppgraderer basestasjonene for neste generasjons mobilnett.
www.ubconnect.com/ post@ubconnect.no / +47 4000 0930
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