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BYGGEPLADS
LEDELSE

Ramirent har fokus på øget produktivt og tilførelse
af værdi til projektet, så det kører problemfrit og mere
effektivt, uden kostbare forsinkelser eller afbrydelser.

Mandskabsfaciliteter
- Omklædningsfaciliteter
- Baderum
- Toiletter
- Fleksibel kapacitet
Kantine service
- Attraktive menuer
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig ekspedition
- Fleksible åbningstider
Byggepladsservice
- Sne- og isbekæmpelse
- Vej- og fortovsrenholdelse
- El og opvarmning
- Byggepladsbelysning
- Sikkerhed i henhold til lovgivning
- Håndtering af myndighedskrav
Vagt og sikkerhed
- Krisehjælp
- Forhindre uønsket adgang
- Minimere svind (tyveri)
- Overvågning
- Førstehjælp og redning

Vi tager hensyn til alle aspekter i projektet, fra vejrbeskyttelse til strømforsyning, og til optimering af
byggepladsens logistik for at forhindre driftsforstyrrelser, og dermed forsinkelser af projektet.

BYGGEPLADS
LEDELSE
Adgangskontrol
- Forhindrer uønsket adgang
- Evakuering i tilfælde af nødsituationer
- Sektionsopdelt adgangsstyring
- Dataopsamling til brug for betaling
Udlejning af materiel på pladsen
- Ingen omkostninger til transport
- Lave og fleksible priser
- Hurtig levering
- Ramirents velkendte høje kvalitet
Kontor bygninger
- Kontor services
- Reception
- kaffe- og thekøkken
- Data netværk
- Print og kopi med sikker opfølgnings funktion
Affaldshåndtering
- Holder byggepladsen sikker og ren
- Sikrer høj grad af genanvendelse
- Beskytter miljøet
- Overholder myndighedskrav
Logistik
- Levering til tiden
- Styring af kapaciteter
- Booking af fælles faciliteter
- Informations system (fx. intranet)
- Varemodtagelse
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RAMIRENT TILBYDER
TOTALLØSNINGER
Hos Ramirent er vi eksperter i projektering og etablering af midlertidige
løsninger samt løsninger til byggepladsledelse.
Ramirent tilbyder en skræddersyet totalløsning, som omfatter produktportefølje af høj kvalitet, kombineret med serviceydelser og løsninger til
alt hvad du har brug for på din byggeplads. Sammen finder vi den bedste
kombination, der opfylder behovene til dit projekt.er
Kontakt Ramirent for rådgivning eller tilbud på en løsning der passer lige
netop til dit behov.
Se mere på www.ramirent.dk/Løsninger
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Forsikring

Rådgivning
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overdækning
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TotalSolveTM
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Rengøring

Affaldshåndtering

Ramirent er blandt Danmarks førende inden for materieludlejning.
Vi udlejer alt fra større bygge- og anlægsmaskiner, lifte, teleskoplæssere, pavilloner,
skurvogne til mindre håndværksmaskiner. Vores kunder omfatter entreprenørbranchen,
industrien, den offentlige sektor, samt mindre håndværksmestre og private.
Se mere på www.ramirent.dk

