Lås- og beslagbeskrivelse

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Ved å kontakte TrioVing
tidlig i prosjekteringsfasen
oppnår du:
Riktig avlåsning
Du er sikret at bygget får et gjennomtenkt og riktig
avlåsningssystem. Dagens teknologi gir mange
muligheter; elektroniske løsninger med
adgangskort/elektroniske nøkler eller rene
mekaniske systemer.
God totaløkonomi
Du er sikret god totaløkonomi. Når det gjelder
sikkerhet og avlåsning, blir hasteløsninger ofte
dobbelt så dyre, og halvparten så gode.
Sikkerhet på dine vilkår
Du er sikret at du får løsninger tilpasset dine behov.
Du får en avlåsning og dørstyring som blir en
miljøfaktor for brukerne av bygget.
Sikkerhet gir trygghet
TrioVing arbeider i overensstemmelse med
gjeldende lover og forskrifter, samt retningslinjer
og anbefalinger som gis av:
FG - Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd
DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap
NSR - Næringslivets Sikkerhetsråd
KRD - Kommunal- og regionaldepartementet
NS - Norsk Standard

Beslaglister
TrioVing er en av landets ledende
spesialister innen beslagbeskrivelser
og prosjektering av totale sikkerhets
løsninger. En stab av dyktige
konsulenter rundt om i landet hjelper
deg med det; fra det enkleste til det
mest kompliserte.

Plantegning

+

Beslaglisten er nødvendig for å sikre at alle viktige
dørfunksjoner blir grundig planlagt, forberedt og
bygget inn på riktig tidspunkt.

Dørskjema

Beslaglisten tar hensyn til brukers ønsker og krav
for alle dører og sikrer at gjeldende regler og
forskrifter med hensyn til brann, rømningsveier og
innbruddssikring, blir ivaretatt.

+

Beslagkvalitet og beslagtyper vil være spesifisert
i detalj pr. dør. En komplett liste vil være en
spesifikk beskrivelse som angir eksakt mengde
for anbudsregning. Dette bidrar til enklere
anbudskontroll.

Branntegning

Beslaglistene utarbeides på grunnlag av
plantegning, dørskjema og branntegninger. Når
beslaglisten er ferdig utarbeidet, lages det også et
mengdesammendrag for de ulike beslagtypene.

=

På prosjekter hvor dørene ikke har fått dørtype
og dørnummer, kan vi også sette opp forenklede
beslaglister ut fra hvilken funksjon dørene skal ha.

Beslagliste

Våre beslaglister ivaretar
tre hovedfunksjoner
Anbudsgrunnlag
Beslaglisten fastsetter et bestemt kvalitetsnivå,
og fastsetter mengdene. Dette sikrer at du får
komplette og sammenlignbare priser på låssystem
og beslag.
Produksjonsgrunnlag
Beslaglisten er et produksjonsgrunnlag for
dørprodusenter og beslagleverandører, og også
i noen grad for elektroinstallatører.
Beslaglisten kan overføres til en låsplan.
FDV-dokumentasjon
Beslaglisten vil utgjøre en viktig del av byggherrens
FDV-dokumentasjon.
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ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience.

