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Introduktion till DESSA
DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety och Access)
grundades 2010 av ett team av ledande experter inom
byggnadsställningar i Storbritannien. DESSA har vuxit
och blivit en av de största leverantörerna av tillfälliga
tak- och inkapslingssystem,
fackverksbalkar av
aluminium, ställningstillbehör, trappor för arbetsplatser
och säkerhetsprodukter. DESSA blev del av företagen
inom Altrad-gruppenunder 2015 och fortsätter att utveckla
spännande, innovativa och kostnadseffektiva lösningar.
DESSA erbjuder supporttjänster för design och har blivit den
gemensamma lösningen för entreprenörer
på alla nivåer.

V
 arför välja DESSA?

Med sitt kundfokus och sin erfarenhet i branschen kan DESSA erbjuda en hög
nivå av kundservice och ett komplett sortiment av supporttjänster för teknik,
produkter och anläggningar. All huvudpersonal ska ha dokumenterad erfarenhet av
produktutveckling och arbete inom industrin .

Värde
DESSA:s produkter utvecklas ständigt för att säkerställa bästa värde och användarupplevelse. Alla produkter har
utmärkta säkerhetsfunktioner ger dig även fördelar med arbetskraftsbesparingar och kvalitet i tillverkningen.
DESSA:s produkter utformas och tillverkas i en TUV-godkänd kvalitetstestad miljö och är helt spårbara till
källan. Alla DESSA:s produkter är noggrant tillverkade för att undvika problem som kan uppstå till följd av
aluminiumsvetsningsprocessen – värmepåverkade zoner har minskats och bulthål har placerats för att undvika dem.
Alla produkter precisionstestas efter tillverkningen för att garantera oöverträffad konsistens.

Tillgänglighet
DESSA:s balkar är tillverkade i vanliga buntar, och stora enheter lagras för
leverans, oftast tillgängligt för sändningar samma dag eller nästa dag. DESSA:s
tekniska byrå och distributionscenter ligger i Cambridgeshire i Storbritannien och
har anslutning till trafiklederna A1, A14 och M1. DESSA hjälper dig med alla dina
logistiska krav.
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DESSA:s Tillfälliga Takläggningssystem
Ett utförligt testat utbud av system med över 20 års kontinuerlig
användning i extrema klimatförhållanden. Hela utbudet har låg vikt och är
utformat för att sättas upp utan hjälp av en kran. De vind- och vattentäta
flerfunktionsmonteringarna passar för både tak och arbetsställningar, och
de tillfälliga taken från DESSA kan sättas upp med enkel stigning, dubbel
stigning eller lutande konfigurationer som använder bjälkar på 40 cm, 70
cm, 78 cm och 133 cm. Den unika tekniken utan skruvar som utvecklats av
DESSA innebär att hela tak kan sättas upp utan verktyg. Taken från DESSA
kan användas för alla produkter relaterade till ställningar. Utrustningen
används fullt ut, i och med att DESSA:s taksystem använder universalbalkar
som kan användas för dagliga uppgifter relaterade till ställningar.

DESSA:s Aluminiumbalkar
Ett stort utbud av ställningsbalkar för allmänna syften, tillgängliga med
djup på 40 cm, 70 cm, 78 cm och 133 cm och med längd från 0,5 m till 8
m. Dessa balkar har en låg vikt och är prisvärda. De är dessutom tillverkade i enlighet med de strikta kraven som
fastställs i SS-EN 1990 , vilket säkerställer att varje balk kan spåras individuellt. Balkarna är kompatibla med rör och
monteringar och alla modulära systemställningar.

DESSA:s Säkerhetsprodukter – OneUp™

Säkerhetsplattformen är en viktig del av alla ställningsmontörers verktygslåda, och gör det säkert att hissa upp
delar. OneUp™ är ett hopfällbart verktyg, som är enkelt att hantera och har en inbyggd
stege som passar systemställningar samt traditionella rör- och monteringsställningar.
Den halkfria, lätta plattformen kan bära 175 kg och ska användas tillsammans med
nödvändig PSU.

RANGER™ Systemet
RANGER™-systemet är ett snabbt och enkelt alternativ till stegar. Ledade
trappenheter har utformats för att passa systembaserade och traditionella
ställningar. Passar för längre ställningsprojekt där en fast trappa passar
bättre. Förpackad i liggande format och monteras på några
sekunder Enkelt lager för alla användningsområden
Inga verktyg krävs för användning.

DESSA:s Designtjänster
• Projekt-/ställningsdesign
• Projekt-/ställningskontroll
• Måttbeställda
produktdesigner

DESSA:s Tekniska Tjänster
Både ledningen och designteamet har en omfattande
erfarenhet av branschen, vilket gör att DESSA kan
uppfylla sina kunders krav på ett utmärkt sätt.
DESSA erbjuder en fullständig design- och
kontrollservice som omfattar ställningsprojekt,
tillfälliga takprojekt och skräddarsydd produktdesign. I
denna tjänst ingår även platsbesök vid behov. Tjänsten är heller inte
begränsad till DESSA:s produkter, utan även andra patentskyddade
system och tillfälliga arbetsuppsättningar kan kontrolleras.
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