
SERVICE    KVALITET    SIKKERHED

Skabt til
dit byggeri
Skræddersyede arbejdsplatforme 
og hejs til din facadeopgave
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Platform.as er en dynamisk og serviceorienteret 
virksomhed, der projekterer og udlejer arbejdsplatforme 
og hejs til bygge- og renoveringsprojekter i hele Danmark.

Vi lever af at tilbyde løsninger, der bidrager til vores kunders projektøkonomi - og det er vores mål at 
give alle en optimal oplevelse af service, tryghed og effektivitet. Tydelige og indarbejdede processer gør 
os i stand til at levere den samme høje kvalitet til hvert enkelt projekt.

I det store perspektiv ønsker vi at skabe mere innovative løsninger til at understøtte et bedre arbejdsmiljø 
og mere effektive arbejdsgange.

Arbejdsplatforme erstatter det klassiske stillads og kan med fordel anvendes til et utal af opgaver, som 
fx murerarbejde, facaderenovering, montering af altaner og vinduesudskiftning.
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Arbejdsplatforme

Hejs

Læssere

Sikkerhed, kvalitet
og certificeringer
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Arbejds-
platforme
Fleksibilitet, mobilitet
og masser af ekstraudstyr
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Når der skal arbejdes i højden, har du brug for en hjælpende hånd. Hos Platform.as kan du leje en 
mobil arbejdsplatform, som gør dit arbejde i højden betydeligt lettere. Arbejdsplatforme giver stor 
fleksibilitet, bedre arbejdsmiljø og langt større sikkerhed end det traditionelle stillads.

Når du arbejder på en mobil arbejdsplatform, kan du hele tiden justere højden, så du undgår 
belastende arbejdshøjder og usikre arbejdspositioner. Arbejdsplatformen kan tilmed køres næsten 
helt ned til jorden, så du nemt kan læsse den med de materialer, du skal bruge til arbejdet. Du skal 
derfor ikke udsætte din krop for uhensigtsmæssige tunge løft. På den måde tilpasser den mobile 
arbejdsplatform sig arbejdsopgaven – og ikke omvendt.

Ekstraudstyr 
til din arbejdsplatform

Opstillingsmuligheder

Facadekran Inddækning Minichassis

Topkran Murerkonsol Bagomkørsel Vakuumsug

Har du brug for en anden opstilling, kan du kontakte os for et skræddersyet tilbud.
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Øget effektivitet
og aflastning af medarbejderne

Materiale-
og personhejs
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Når arbejdet på byggepladsen foregår højt oppe, er det 
oplagt at anvende en hejs, så du får den størst mulige 
løfteevne og samtidig begrænser transporttiden af 
mandskab og materialer.

Når du lejer en hejs hos Platform.as, kan du med fordel 
kombinere den med en af vores arbejdsplatforme. På den 
måde kan du nemt flytte dig rundt i takt med, at du får 
arbejdet færdigt. Det er et meget fleksibelt alternativ til det 
traditionelle stillads, og så giver det bedre arbejdsforhold 
for medarbejderne, som undgår de tunge, manuelle løft.

Byggehejs
Med vores byggehejs kan du hurtigt og effektivt transportere store 
mængder af materialer op til det sted, hvor det skal bruges. Vores hejs 
har en størrelse på 1,5 meter i bredden og 3,7 meter i længden - og de 
kan løfte op til 3,2 tons materialer eller ca. 27 personer ad gangen. De 
giver god mulighed for at løfte mange materialer, eller både mandskab 
og materialer, på samme tid.

Personhejs
Et byggeprojekt kræver fysisk hårdt arbejde, så det er en god idé at finde 
løsninger, der aflaster medarbejderne bedst muligt. Når byggearbejdet 
tilmed foregår højt oppe, kan en personhejs bruges til at transportere 
medarbejderne, så de ikke skal bruge energi på de mange ture op og 
ned.

Materialehejs
En materialehejs er som regel mindre end en byggehejs. Materialehejsen 
bruges gerne til at aflaste medarbejderne ved byggeprojekter, så de 
undgår de mange tunge løft. Men denne type hejs kan som oftest ikke 
komme op i samme højder, eller bære lige så meget, som en byggehejs. 
Derfor er det især vigtigt, at du er opmærksom på, hvor tunge løft af 
materialer du har brug for på pladsen.

De tre fordele, jeg vil
fremhæve, er samarbejdet, 
fleksibiliteten i jeres tilgang 
til at arbejde med og for 
os - og så hastigheden på 
Alimak-hejsen.

”

”
- Ulrik Olesen, Projektleder for KPC
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Effektiviser arbejdet 
og minimer slidskader

Læssere
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På rigtig mange byggepladser rundt omkring i 
landet, foregår det med håndkraft, når platformen 
skal læsses. Det er en tidstung opgave, som samtidig 
sætter medarbejderne under fysisk pres. Ved at leje 
en af vores læssere, kan du effektivisere arbejdet og 
minimere slidskader ved de tunge løft.

Minilæssere
Vores minilæssere kan løfte alt lige fra mursten og murerbaljer til vinduer 
og værktøj. De er oplagte at bruge, når arbejdsplatforme skal læsses 
med materialer, der skal op i højden, og når platformene skal tømmes for 
de gamle materialer, som fx udskiftede vinduer, emballage eller andet 
affald. Vi har stort fokus på, at vores minilæssere er af højeste kvalitet, så 
arbejdet på byggepladsen udføres med sikkerhed og effektivitet for øje.

Teleskoplæssere
Teleskoplæssere er noget helt særligt og man behøver ikke et certifikat 
for at køre dem. De er effektive, stærke og kraftige maskiner med en 
læssehøjde på helt op til 4,8 meter og en løftekapacitet på mellem 585-
2.490 kg. Teleskoplæssere er et fantastisk hjælpemiddel når mursten, 
mørtel, vinduer, døre eller lignende skal læsses på platformen. Du kan 
også bruge teleskoplæssere til at transportere affald og hjælpe med 
oprydningen af din platform.

Ekstraudstyr
Vi har udviklet en mørtelspand specielt til vores minilæssere, så 
murerne slipper for en masse besvær og - vigtigst af alt - det store slid 
på deres kroppe. Mørtelspanden monteres nemt på vores minilæsser, 
og den fyldes op direkte under blandetårnet. Herefter kan den fyldte 
mørtelspand køres hen til platformen og fylde murerbaljerne op.
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Platform.as er lig med service, kvalitet og 
sikkerhed. Det har vi papir på.

DRA-certifikatet udstedes som bevis på, at 
udlejeren følger lovgivningsmæssige krav 

og arbejder efter de branchestandarder 
for kvalitet, sikkerhed og miljø, som 

Materielsektionen i Dansk Byggeri har opstillet.

Det er et lovkrav, at virksomheder der udfører 
kontrol, reparation, vedligeholdelse, eftersyn 

mv. på elevatorer/byggehejs, har et certificeret 
kvalitetssystem, opbygget efter DS/EN 

9001:2015.

I Platform.as har vi en mission. Vi vil være de bedste i Danmark, når det kommer til udlejning af 
arbejdsplatforme og store byggehejs. Vi vil levere service, kvalitet og sikkerhed til vores kunder 
– og endnu vigtigere, til brugerne af vores maskiner.

Ambitionen om at være de bedste har altid været målet. 

Derfor var Platform.as i 2016 også den første virksomhed i branchen til at få DRA-certificeret sit 
ledelsessystem inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. I øvrigt samme år som vores kvalitets-
styringssystem blev certificeret i henhold til kravene i DS/EN ISO 9001:2015 samt tillægskrav AT’s 
bekendtgørelse nr. 629:2008, bilag 6 inden for service og håndtering af arbejdsplatforme og hejs. 
Sidstnævnte er et krav fra Arbejdstilsynet, hvis man udlejer og opstiller person- og materialehejs. 
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I Platform.as har vi altid forsøgt at hjælpe 
andre - hvis vi kan - fordi vi kan. Fx i form 
af et bedre arbejdsmiljø for bl.a. murervirk-
somheder vha. vores arbejdsplatforme og 
specielle ekstraudstyr...

... og i særdeleshed ved at give unge men-
nesker i Zambia og Nicaragua adgang til 
uddannelse og viden på de skoler, som vi 
har været med til at bygge ved hjælp af 
overskuddet fra vores forretning. 

Vi håber, at vi med vores CSR-projekter, 
services og produkter er med til at øge 
livskvaliteten hos de mange forskellige 
mennesker, vi omgiver os med - og som 
på den ene eller anden måde får gavn af 
vores tilstedeværelse.

CSR
til en lidt bedre verden
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