Ledende
på stillas
og takoverbygg
på Østlandet

Vi har tidligere montert
stillaser og takoverbygg på
mange kirker, broer, skoler,
villaer og for industrien for
å nevne noen. Det finnes
ingen begrensninger når det
kommer til hvor høyt, langt
eller hvor krevende akkurat
ditt prosjekt er, vi har kom
petansen og erfaringen som
får jobben gjort.

Lange tradisjoner – stor kapasitet
Brenden og Co Stillasutleie AS er en fjerdegenerasjons bedrift med lange
tradisjoner innen stillasfaget. Vårt hovedkontor ligger sentral og strategisk
plassert i Oslo, og vi har vårt arbeidsområde på hele Østlandet.

Vi er i dag et stort team på 125 høyst kompetente ansatte, som står ivrig klare til å
møte akkurat dine behov, til alle typer prosjekter. Ingen jobb er for liten, eller for stor.
Punktlighet og sikkerhet er våre fokusområder, og vi leverer en stabil arbeidsplattform
til våre kunder – til avtalt tid!
Våre montører har stillaskurset eller fagbrev og lang erfaring for sikker og effektiv
montering, og alt vi bruker av utstyr er selvfølgelig godkjent av arbeidstilsynet og andre
offentlige instanser. Med oss på laget ligger alt til rette for at ditt prosjekt skal bli en
suksess.

DIN LEVERANDØR AV ARBEIDSKLÆR PÅ RYEN
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Stillas
Vi har alle typer stillaser til kundenes mange ulike behov. Her leverer og
monterer vi lett stillas, tung stillas, rullestillas og swing up.

Lett stillas – beregnet for maling, lettere renovering,
ombygging, tilbyggsarbeider og nybyggproduksjon.
Lett stillaser består av prefabrikkerte elementer. Stillaset bygges opp med basis
komponentene, r ammer, plattformer og rekkverk. Bredden på plattformene er 0,6 m,
og man kan montere konsoller slik at bredden økes, noe som gir en økt fleksibilitet ved
bygging.

Tung stillas – hovedsakelig brukt til tyngre arbeid som
murerarbeid, industri, takomlegging og større renoveringer.
Her benytter vi Haki murerstillas, som er vårt tung stillas. Denne bygges med en stillas
bredde på 1,2 m, men vi har her mange forskjellige løsninger som kan tilpasses akkurat
ditt behov. Det finnes alternative stillasbredder og en god del finesser som gjør den
egnet til ditt bruk. Skal man belaste stillaset i særlig grad, er det tung stillas som skal
benyttes. Stillasene er godkjent med belastningsklasse 6 (600 kg/m2) på plattformen, og
bygges vanligvis i klasse 4 (300 kg/m2).

Rullestillas – egner seg godt til
mindre jobber hvor fleksibilitet er viktig.
Vi benytter Layher rullestillas, og vi kan montere Haki murerstillas på hjul. Skal du a
 rbeide
i høyden, kanskje både innendørs og utendørs? Da er et rullestillas en god løsning.
Den relativt lave vekten gjør at stillaset kan enkelt flyttes rundt selv på overflater som
ikke er glatte eller vannrette.
Med Haki murerstillas på hjul kan man også montere større plattformer om ønskelig.
Stillaset får da en økt stabilitet, større arbeidsplattform og høyere belastningsklasse enn
ved vanlig rullestillas.

Byggheiser
Trenger du en byggheis til transport av enten varer eller personell? Vi har
mange typer heiser til de forskjellige formålene du måtte ha. Vi har Geda
heiser i ulike størrelser og kapasitet.
Vårt utvalg av vareheiser går fra Geda 200 Z vareheis til Geda 1500 person\vareheis.
Det vil si alt fra vareheiser, som vanligvis blir brukt til mindre jobber, til person\vareheiser
som brukes til murerarbeid og prosjekter hvor man flytter mye last eller store deler.
Se vårt utvalg www.brenden.no/byggheiser.

Takoverbygg
Med takoverbygg og presenning rundt hele stillaset får man et tørt
arbeidsmiljø på innsiden av stillaset. Her kan man jobbe helt uberørt av
vær og vind. Dette sikrer at kunden kan jobbe uforstyrret, som igjen øker
lønnsomheten på prosjektet og bidrar til en god byggekvalitet som et
resultat av tørre forhold.
I vårt værutsatte land kan vind påvirke stillasene og takoverbyggene. Vi har derfor
vindvakt som kjører rundt og sjekker presenningene for å sikre at disse er hele og gjør
den jobben de skal. Vi gjør tiltak om vi oppdager noe, slik at vi da vil være i forkant og
minimere sjansen for skader.
Våre tak skal tåle 10 cm våt snø, derfor har vi også snøvakter som på dager med økt
snøfall vil måke snø og sikre at ikke konstruksjonene blir overbelastet. Dette har vi gode
rutiner på, så du som kunde kan være helt sikker på at ditt prosjekt er trygt og ivaretatt.

Taksikring og byggjerder
Sikkerheten kommer ALLTID først! Vi har Layher Swing Up til rekkverk på flate tak.
Dette er et sikkert og anvendelig system som ikke etterlater hull eller klemskader på
taket etter endt arbeid.
For å forhindre at uvedkommende tar seg inn på din byggeplass, har vi byggjerder som
enkelt kan monteres og låses. Dette monterer vi, eller leverer til deg hvis dere ønsker å
montere dette selv. Gjerdene kommer også med duk, for skjerming av byggeplassen om
ønskelig.

Kurs
Vi har kurs og opplæring i bruk og montering
av stillas. Disse kursene er delt opp slik:
Del 1.
Del 2.
Del 3.
Del 4.

Brukerkurs
Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 2–5 meter
Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 5–9 meter
Bygge, demontere og kontrollere stillas fra 9 meter

www.layher.no
Takk til våre
samarbeidspartnere!

Tlf: 63 92 99 20

Veiskilting AS tar hånd om alt fra prosjektering til fullført trafikkomlegging på små og store oppdrag i forbindelse med veiarbeid,
gravearbeid, idrettsarrangementer og andre tilstelninger hvor trafikkbildet må legges om for en kortere eller lengre periode.
Dette innebærer utarbeidelse av skiltplaner og godkjenninger fra offentlige myndigheter, samt den fysiske utsettelse av
midlertidige trafikkskilt og sperringer.

Ta kontakt for konkurransedyktige tilbud med hensyn til både kvalitet og pris.
Østre Aker vei 60, 0581 Oslo • Tlf. Tlf: 926 25 171 • Epost: post@veiskilting.no • www.veiskilting.no

SIKKERHET I HØYDEN
Solideq AS er en av landets ledende leverandører av stillas og stillastilbehør. Vi
leverer også Tak-over-Tak løsninger og annen tildekking. Vår ingeniøravdeling
bistår med tegning og beregning av alle typer stillasprosjekt. Vi benytter
BIM (BygningsInformasjonsModell) – et godt verktøy som bedrer
kommunikasjonen mellom ingeniøren og entreprenøren. Dette gir
effektiv drift og god kontroll som sparer tid og penger.
Brenden & Co. har valgt å benytte både vår rammestillas
og spirstillas i aluminium. De ser store fordeler ved å
benytte stillas i aluminium. Det er like sterkt som stål,
men er mye lettere å håndtere. I praksis betyr det
reduksjon i timeforbruk – raskere montering
/demontering. Det gir lavere sykefravær og
slitasjeskader for montørene. Det gir en god
HMS og trivsels effekt for de ansatte.
Kostnadene til logistikk og transport blir
redusert. Det er mer miljøvennlig å
benytte aluminium siden dette kan
resirkuleres.

Solideq AS
Rypeveien 2,
2406 Elverum
post@solideq.no
Tlf. 624 00 111

Avd. Bergen
Storebotn 73,
5300 Kleppestø

Avd. Oslo
Gamle Leirdals Vei 20,
1081 OSLO

For mer
informasjon besøk
oss gjerne på
www.solideq.no

SPESIALISTER PÅ BYGG OG ANLEGGSHEISER
OG TILHENGERKRAN
Sakkyndig kontroll av maskiner (for eks: monteringskontroll, periodiskkontroll, spesialkontroll).
Vi selger Böckerheiser og -kraner, Norteltrafoer, strømovervåkningsutstyr.
Reservedeler til alle merker.
Vi selger også strømutstyr fra mange leverandører.

VI MONTERER OGSÅ
KORTTERMINAL PÅ
MASKINER
(det er terminal som kun de som
byggeplassen har godkjent som
kan kjøre heis/maskin).

Gneisveien 6 .1914 Enebakk • Tlf. 909 64 948 • www.ccat.no

Brenden & Co Stillasutleie AS
Besøksadresse
Enebakkveien 304
1188 OSLO
Postadresse
Harestien 14
1444 Drøbak
Telefon 22 68 40 85
post@brenden.no
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