ReCon

støttemursystem fra Beisfjord Sementvareabrikk AS

Hvilke fordeler får du ved bestilling
fra landsdelens produsent?
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Beskrivelse
•

Dokumentert kvalitet og styrke.

•

Kalkstein (Limestone) front.

•

Vi holder til i Nord-Norge og har hele Nord-Norge som markedsområde for denne steinen og søker å være
konkurransedyktige uten å vike på sikkerhetspremisser.

•

Vi har levert mange store prosjekter i landsdelen med høy fremdrift og store variasjoner fra beskrivelse.

•

Vi har stort lager og stor leveringsdyktighet.
Under montering oppstår det ofte uventede geografiske endringer på anlegg – både praktiske og visuelle.
Det er ingen problemer å supplere stein uten prispåslag til anlegget, selvfølgelig også returnere evt. overskuddsstein.

•

Vår filosofi er å levere komplett til anlegg palletert i trailerlass.
Dette sikrer montør jevn fremdrift og enkel håndtering på anlegget.

•

Vi har som produsent alltid produktets bestandighet og rykte i fokus.
Dvs. vi går ikke i kompromiss med våre krav uansett hvor mye økonomisk gevinst det kunne gi på kort sikt
– da taper vi heller prosjekter.
En mur skal ALDRI falle – ikke til neste år – ikke om 10 år – ikke om 50 år, osv.
Dette er momenter som kan forekomme av produktets utforming, beregninger, gjennomføringer, stedlige
masser og selvfølgelig naturkrefter som ikke er tilstede ved montering.
Hvis en ser bort fra sistnevnte er alt annet menneskelig svikt på et eller annet nivå – oftest økonomisk
betinget.

Gravitasjonsmur

Jordarmert mur
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Prosjektering
Prosjektere, revidere,
addere, subtrahere, multiplisere, konkludere.

•

Ansvarsrett for prosjektering (søknadsprosess for prosjekterende).

•

Vi prosjekterer steinen til konkret anlegg - ikke generalisering.
Vi gir aldri pris avhentet fabrikk eller levert kai.
Dette grunnes i at vi ønsker kontroll på at steinen monteres
iht. korrekte beregninger.

•

Vi anser prosjektering som ekstremt viktig siden steinens
dybde har sin årsak.

•

Vårt kvalifiserte personell bruker programvare spesialutviklet av ReCon USA til beregninger.

•

Vi konstruerer muren i Cad-program og sender detaljerte tegninger for montering og visualisering.
Dette forhindrer montering av feil stein.

•

Ofte vil det, av økonomiske motiver, velges billigste løsning (minste type stein), men dette setter klare
begrensninger iht. utforming og evt. høydejusteringer.

•

Gravitasjons mur eller jordarmert mur – alt må defineres i forkant, ikke under montering.

Jøss - dette var oversiktlig!

Utførelse
•

Beregninger av hver enkelt mur (hvis flere) samt dokumentasjon.

•

Vi har opplæring/kursing av utøvende og utsteder sertifikat på gjennomgått opplæring om ønskelig.

•

Evt. deltakelse på oppstartsmøter og befaringer underveis.

•

Arbeidsberegninger der hvor det klart fremkommer korrekt montering.

Løpende kontakt!
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Sluttføring
Takk for samarbeidet!

•

Løpende kontakt med montør.

•

FDV-dokumentasjon.

•

Sluttbefaring.

•

Evt. supplering iht. endring

•

Evt. retur av overskuddstein.

Vent litt - vi ønsker trappen litt
annerledes enn først tenkt - hva nå?

Ingen problem!

Retur av stein - ingen problem!

Disse faktorer gjør at vi iblant vil være dyrere i anbudets startfase enn endel konkurrerende leverandører
som leverer avhentet fabrikk eller levert kai – disse kan da være fristende å bruke.
I løpet av prosjektets utførelse og ferdigstillelse mener vi likevel at vår kvalitet i alle ledd tilsier at hvis en tar med
alle totale kostnader så vil vår kvalitet være mest økonomisk.
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Se ellers brosjyre og monteringsanvisning.

