STEIGERBOUW

Brand Energy & Infrastructure Services is een betrouwbare en veilige partner voor steigerbouw
(stellingbouw). Iedere locatie en iedere plek wordt snel en professioneel bereikbaar gemaakt.
Een betrouwbaar ontwerp, een degelijke uitvoering en veiligheid voor iedereen die op hoogte
werkt, staan daarbij voorop.
Voor steigerbouw kan BRAND putten uit een omvangrijke voorraad stalen steigers. Bovendien
beschikken wij over een grote groep gekwalificeerde steigermonteurs. Tijdens opleidingen en
trainingen van de monteurs staan veiligheid, kwaliteit en productiviteit centraal.

STEIGERBOUW
Vakwerk
Een goed ingespeeld team is een van de belangrijkste factoren voor
het snel en veilig werken op locatie. De steigermonteurs van BRAND
zijn gekwalificeerd en werken volgens duidelijke procedures die een
hoge kwaliteit van de werkzaamheden garanderen. Als steigerbouw
een onderdeel is van een multidisciplinaire aanpak, zorgt BRAND
voor de planning en coördinatie van de verschillende disciplines.
Materialen
BRAND is snel in staat om een volledig projectteam met ervaren
monteurs en de benodigde hoeveelheid aan materiaal en materieel 
te leveren. Het Cuplok steigersysteem, met het sterkste en stijfste
knooppunt in de markt, is bijzonder geschikt voor industriële toepas
singen. Naast Cuplok wordt door BRAND ook gebruik gemaakt van
Layher systeemsteigers. Specifiek voor de offshore toepassingen
wordt het Tube-Lock systeem toegepast.
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Engineering
De Engineering afdeling van BRAND verzorgt de tekeningen en
berekeningen conform de Richtlijn Steigers. In samenspraak met de
opdrachtgever wordt de veiligste en efficiëntste oplossing uitgewerkt.
Door de vele complexe opdrachten die door BRAND zijn uitgevoerd
worden vaak ingenieuze access oplossingen bedacht. Snelle uitwis
seling van informatie zoals accurate constructietekeningen en duidelijke
informatie over de uit te voeren werkzaamheden zorgen voor een
perfecte voorbereiding.
BrandNet
BrandNet is een door BRAND ontwikkelde applicatie voor het
ontwerpen van steigers. De ontwerpen zijn compleet en gedetailleerd
en inclusief onderdelen zoals ladders, steigervloeren, kantplanken en
leuningen. De 3D modellen van BrandNet kunnen worden geïmplemen
teerd in het 3D model van de klant, waardoor steigers worden
gevisualiseerd in het project. Met deze visualisatie en door een goede
voorbereiding en werkoverleg met de betrokken partijen worden
modificaties aan steigers zo veel als mogelijk voorkomen. Vervolgens
wordt op projectniveau een zeer gedetailleerde calculatie, materiaalen arbeidsplanning gegenereerd.
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