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30 år i 2019

www.jaro.no

Kvalitetsleverandør
i 30 år
JARO AS står for stolte tradisjoner innen
betongproduksjon, og har vokst til å bli en
sentral aktør i bransjen siden Jan Opgård og
Roald Johansen stiftet selskapet i 1989. Jevn
utvikling over tid har ført til at JARO i dag er en
bedrift med høy kompetanse og solid økonomi.
Ved å forene lang erfaring med moderne
metoder, har vi lykkes med å spesialisere oss
i et stadig mer kvalitetsbevisst marked. Vi har
gjennom tre tiår videreutviklet vår produks
jon med hensyn til både kvalitet og hva som
blir etterspurt i markedet. I 2015 fikk vi en ny
medeier i Loe Betongelementer AS – en av
Norges ledende innenfor prefabrikerte betong
elementer.
Sentral lokalisering
Det oppdaterte anlegget vårt, som ble bygget
og tatt i bruk i 1998, er lokalisert sentralt i et
nytt industriområde like ved Altaelven. Fabrikk
anlegget er på ca. 6000 m², omgitt av et tomte
areal på ca. 35 mål. E6 krysser elven like nord
for fabrikken, og det er kun 3 km til nærmeste
dypvannskai. Vi sikrer derfor at produktene
våre blir transportert ut på en hensiktsmessig
og effektiv måte – enten det er med bil eller båt.
Bedriften er godkjent av Kontrollrådet i følgende
klasser:
• Klasse A, utvidet kontroll
• Klasse D, betongelementer

Rådgivende ingeniører innen byggeteknikk
og prosjektering av betongelementer.

E-post: post@visti.no • Tlf: 976 23 204
Maurveien 12, 9514 Alta

JARO AS er en av landets
ledende produsenter av:

• Betongelementer
• Ferdigbetong
• Avløpssystemer
i betong

Setrevegen 2, 3950 Brevik
Behrens vei 15, 8590 Kjøpsvik

Kvalitet i særklasse
Haarup Mask infabrik A /S
Haarupvej 20
DK-8600 Silkeborg
Tel.: +45 86 84 62 55
Fax: +45 86 84 53 77

Mail: haarup@haarup.dk
www.haarup.dk
www.haarup.de
www.haarup.com

Moderne
produksjon
I JARO har vi fokus på kontinuerlig utvikling
og forbedring – både av ansatte, arbeids
metoder og maskinpark.
Kombinasjonen av høy kompetanse, gode
råvarer og avansert teknologi, sikrer både
solid kvalitet og god effektivitet fra idé til
ferdig produkt. Det er gode grunner til at
Alta har lange tradisjoner innen fremstilling
av betong: De beste råvarene finnes lett
tilgjengelig, og vi bruker tilslag fra rike
moreneforekomster i umiddelbar nærhet til
fabrikken. Den moderne fabrikken vår har alt
nødvendig utstyr for en effektiv og kvalitets
messig produksjon. Fabrikken har blitt rustet
opp med tre nye blandere hvorav en av
de er dedikert til å blande forskjellige typer
fasadebetong. Med blant annet automatisert
blandeverk for betong og avanserte
maskiner for elementproduksjon, sikres stor
presisjon og rett utførelse.
Med fra starten
Vi ønsker å hjelpe deg å finne optimale
løsninger for ditt prosjekt, og tilbyr
derfor kompetansen vår allerede i idè
fasen. I tett samarbeid med rådgivende
konsulenter, a
 rkitekt og byggherre, utvikler
prosjekteringsavdelingen vår riktige
løsninger for hvert enkelt prosjekt.
Viktig kunnskapsdeling
Medarbeiderne våre har solid kunnskap
og lang erfaring, men vi sørger også for å
ha lærlinger i vår produksjon til enhver tid.
Målet er å drive kontinuerlig rekruttering og
opplæring av nye dyktige medarbeidere og
fagfolk, og bringe viktig kunnskap videre!

Gjør som proffene... Dra til AEO!

duottar Oy
Tel.: +358 8 629 049
Osoite / Adress:Kauppakatu 25 M 6, 87100 Kajaani
Suomi - Finland

AEO Alta
Tlf 78 43 23 00
www.aeo.no

LEAN –
enklere og sikrere
JARO har adoptert en produksjons
metodikk som opprinnelig ble kalt «lean
manufacturing». Metodikken er i stor grad
hentet fra Toyota, som i sin tid etablerte
et system for å minske sløsing i produks
jonen gjennom en kontinuerlig forbedrings
prosess. Dette er et mål også for oss, og vi
kaller vårt leansystem JARO Produksjons
system (JPS).
Å jobbe effektivt betyr ikke nødvendigvis
å utføre selve prosessen raskere. Det
handler om hvordan man kan gjøre ting
på en smartere måte. En enkel ting som
oversiktlig og gjennomtenkt organisering
av arbeidsverktøy kan hjelpe de ansatte til
å spare mye tid, sammen med god plan
legging av produksjonen. En enklere og
bedre logistikk av innsatsfaktorer som
skal til støpebord og riktig fordeling av de
ansatte kan være andre elementer som har
innvirkning. Flyten i produksjonen blir bedre
og tryggere når ting løses på enklere og
smartere måter. JPS hjelper oss på riktig
vei – og vi er på kontinuerlig jakt etter å
løse ting på stadig bedre måter!

Ringmur, Byggesystem,
L-element, isolasjon
for alle former.
Tjeldsundveien 565, 9430 Sandtorg
Telefon: 77 04 01 50
E-post: firmapost@haukeboe.no

Chris Michalsen Soleng
chris.soleng@bewisynbra.com
Phone: +47 95 365 915

Solide produkter
Fasade – bæresystem – betongelementer
Siden JARO leverer et bredt produktspekter,
er vi et naturlig valg som leverandør til ulike
byggeprosjekter. Å bygge med b
 etong gir deg
nærmest uendelige muligheter, og m
 aterialet
blir stadig mer brukt i norsk arkitektur og
byggeskikk. Med riktig utforming og struktur
kan betongelementer fremstå som et
individuelt uttrykk, eller understreke øvrig
arkitektur. I tillegg kan de enkelt kombineres
med andre materialer. Betong har også svært
lang levetid – se bare Pantheon i Roma, som
ble bygget for over 1890 år siden!

Jaro AS er lagerførende forhandler av
HELT TETTE rør og kumsystemer
av BETONG fra:

FABEKO – Norsk fabrikkbetongforening
Vi vil bidra til flere miljøvennlige og robuste
byggverk i betong.
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Miljøet først
Betong er ikke bare praktisk, fleksibelt
og slitesterkt – det er også et viktig miljø
aspekt ved å velge dette materialet. I JARO
produserer vi betong basert på lokale,
naturlige materialer, og det er i tillegg 100 %
gjenvinnbart. Ved å produsere lokalt, blir det
også lavere utslipp knyttet til transport.
Bygg i betong er svært energieffektive,
har lang levetid, og har tillegg evnen til å
absorbere klimagasser. Alt i alt gjør dette
betong til et godt valg for fremtiden!
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BETONGRØR

Bare betong varer evig

www.basal.no

ROBUST

STERKT

- et trygt valg for norske ledningsanlegg

KOSTNADSEFFEKTIVT

MILJØVENNLIG
STABILT

Betongrør er førstevalget i mange store infrastruktur prosjekter.
De er tøffe nok til å tåle anleggstrafikk og store leggedyp.
Betongrør mister ikke formen eller styrken gjennom levetiden.
Betongrør er det sterke, stabile og kostnadseffektive valget.
Les VA-forum, fagbladet for VA-bransjen!
Gratis utsendelse to ganger i året.
Registrer deg på: www.vaforum.no

JARO er med hele veien!

• Idéutvikling
• Prosjektering
• Produksjon
• Montasje

Effektiv logistikk
God logistikk er avgjørende i denne bransjen.
Derfor er produksjonslayouten hos JARO tilrette
lagt for optimal logistikk. Kraner og lasteutstyr
er valgt ut for å laste bilene på en effektiv måte.
Samtidig har JARO et nært samarbeid med
transportører og montører som sikrer rask leve
ring og sikker montasje på byggeplass. Fabrikken
til JARO ligger sentralt ved Altaelva, med E6 i
umiddelbar nærhet og dypvannskai ikke langt
unna. Slik sikrer vi en hensiktsmessig og trygg
transport – enten med bil eller båt.

- din leverandør av armeringsprodukter

Vi er spesialister på å frakte betongelementer levert
av Jaro AS og har en moderne utstyrspark konstruert
for nettopp denne typen frakt.

- fra verdens reneste stålverk!
Celsa Steel Service AS, Avd. Tromsø - Håndverkerveien 10, 9018 Tromsø

Transportkoordinator Paul Even - Tlf. 918 03 388 - pes@joas.no
Jan Erik - Tlf. 951 08 816 • www.joas.no

VI ER AV DE BESTE
OG LØFTER DET MESTE

Takelvveien 727, 9321 Moen
vidar@malselvkran.no
www.malselvkran.no

JARO er et firma
i stadig utvikling,
og har fokus på et godt
samarbeid med
både kunder og
leverandører.

Vi er fast leverandør av godkjent betongtilslag
til Jaro AS, og takker for det gode samarbeidet
gjennom mange år.
Vi leverer alle typer massert hjem til deg.
Myggv. 20, 9514 Alta • Tlf. 41 84 49 44

Myggvn. 20, 9514 ALTA
Tlf. 41 84 49 44 • Faks 78 43 41 63
www.finnmarksand.no

Østlyngen

Telefon: 78 45 62ØSTLYNGEN
00 • www.byggmakker.no/ostlyngen

Åpningstider:
Man.–fre. 0730–1630
• Lørdag
monter@ostlyngen.no
// 78 45
62 00 1000–1400
Buktaveien 16, Pb. 2055, 9507 Alta • E-post: byggmakker@ostlyngen.no

Vi utfører alle typer transport og kranoppdrag,
og vår kundemasse er variert og typiske kunder
er stålleverandører, betongelementprodusenter,
samt bygge og kraftlinjebransjen.
Vi satser på kundeservice og konkurranse-dyktige priser. Ta gjerne kontakt dersom du
har spørsmål.

Oleif Simensen Transport AS

post@ostrans.no • Tlf. 90 85 52 54

Humleveien 14
9514 ALTA
Telefon: 78 44 92 00
post@jaro.no

• 108405 • www.jsnorge.no

www.jaro.no

