Svelvik

Sande

BUSKERUD

Hof

Holmestrand

Horten
Skoppum

Svarstad
Revetal

VESTFOLD

Andebu

EIVA-SAFEX AS
MASkIn & InduStrISErVIcE AS
BorgESkogEn ElEktro AS

Tønsberg

Borgeskogen

Kodal
Stokke

Skien

Borgheim

Kvelde

TELEMARK

Sandefjord

Porsgrunn

Tjøme

Larvik

service
Service 360
Stavern

Vi har samlet vår kompetanse og forsterket våre kontrollog servicetjenester i Vestfold
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Vår dyBdEkoMpEtAnSE omsetter vi til verdiøkning for deg
som kunde og samarbeidspartner

BeSt på å tilføre verdier
Utover fortsatt meget godt samarbeid med Yara Praxair AS i utvalgte
områder, er selskapet fokusert på 3 hovedområder i tillegg til service,
årlig kontroll, sertifisering, elektronisk dokumentasjon og opplæring:
1. Alle produkter til løfteoperasjoner
2. Prosesser innenfor skjæring og sveising av stål og metaller
3. Beregning, design og leveranser av komplette sikringsanlegg
for havbruk.
EIVA-SAFEX AS har:
• Godkjente produkter i samsvar med standarder og forskrifter
• Testbenk av produkter etter ankomst fra fabrikk og test-stasjon
for materialanalyse
• Dokumentasjon av produkter gjennom sertifikater, bruksanvisninger
og vedlikehold
• ONIX Utstyrsportalen for elektronisk tilgang til all lovpålagt
dokumentasjon, sertifikater og kontrollkort
• HMS/Kursprogram for å oppfylle kravene fra myndighetene
• Service i hele produktets levetid

Se våre hjemmesider:
www.eiva-safex.no

– Som sertifisert Sakkyndig
Virksomhet tilbyr vi deg
trygghet!

Samlet kompetanse og landsdekkende
service gir deg store fordeler. Kontakt
oss for mer informasjon og et godt tilbud!

våre Avdelinger – Se våre internettsider www.eiva-safex.no for adresser og telefaks
VESTFOLD
Telefon 33 36 14 00
vestfold@eiva-safex.no

TELEMARK
Telefon 35 54 06 60
telemark@eiva-safex.no

AGDER
Telefon 38 12 20 30
agder@eiva-safex.no

ØSTFOLD
Telefon 69 12 86 00
ostfold@eiva-safex.no

OSLO
Telefon 23 05 11 00
oslo@eiva-safex.no

STAVANGER
Telefon 51 71 55 60
stavanger@eiva-safex.no

HAUGESUND
Telefon 04404
haugesund@eiva-safex.no

BERGEN
Telefon 04404
bergen@eiva-safex.no

ÅLESUND
Telefon 70 17 47 70
aalesund@eiva-safex.no

TRØNDELAG
Telefon 73 99 42 00
trondheim@eiva-safex.no

NORD-NORGE
Telefon 77 00 06 90
harstad@eiva-safex.no

www.eiva-safex.no
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MASKIN & INDUSTRISERVICE AS tilbyr salg, service, reparasjon og vedlikehold
av utstyr til det profesjonelle markedet innen intern transport og
industriell produksjon

• Salg, leasing og utleie av Trucker, løfte-/transportutstyr
og renholdsmaskiner fra flere anerkjente produsenter
• Installasjoner og vedlikehold av
produksjonsutstyr og produksjonslinjer
•
-

Reparasjoner, ombygging og vedlikehold av:
Mekanisk- og hydraulisk produksjonsutstyr
Internt transport materiell
Renholds- og vedlikeholdsutstyr
Skogs- og landbruksmaskiner
Anleggsmaskiner

•
-

Andre typer arbeider:
Sveising og platebearbeiding
Reparasjon av hydraulisk utstyr
Industrilakkering i eget mekanisk verksted

• Utleie av teknisk fagpersonell:
som kan leies inn eller vikariere i bedriftens vedlikeholdsvirksomhet i kortere eller lengre perioder. Maskin & Industriservice
er registrert som bemanningsforetak i Norge
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• Sertifisering for sakkyndig kontroll
Maskin & Industriservice er sertifisert sakkyndig (ATS-296) og
utfører service og sakkyndig kontroll for kategoriene:
TX, Løfte- og stablevogner
MX, Masseforflytningsmaskiner
P1, Personløfter – Løftebord
P2, Personløfter – Arbeidsplattform
P3, Personløfter – Andre typer

333 60 900
www.ma-in.no

Borgeskogen 16, postboks 43, 3161 Stokke
tlf. 333 60 900, faks. 333 60 901
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BorgESkogEn ElEktro AS har over 15 års erfaring i bransjen og har
spesialisert seg på energimerking av yrkesbygg. Vi har høy kompetanse
innen elektro/automasjon og setter deg som kunde i fokus

HøY KOMpetAnSe innen eleKtrO
Vi er 10 ansatte hos Borgeskogen Elektro as, og vår hovedoppgave er å
bistå våre kunder med tilpassende løsninger til riktig pris. Vi har god
kompetanse innen råd og veiledning samt et bredt spekter av tjenester!
I vårt tilbudsspekter kan vi tilby blant annet:
- Elektriske installasjoner
- Krafttavler
- Automatisering
- Motordrifter / styringer
- Elektriske installasjoner for produksjonsmaskineri
- Sikkerhetskretser / nødstoppsystemer
- Internkontroll elektriske installasjoner
- Energimerking av næringsbygg

333 05 970

www.borgeskogen.no

Borgeskogen 22, 3160 Stokke, Tlf.: 33 30 59 70, Fax: 33 30 59 71,
E-post: elektro@borgeskogen.no

Vi gir råd om hvordan du kan
oppnå en bedre energikarakter!

VI kAn EnErgIMErkE dItt
yrkESBygg
Eier er selv ansvarlig for å energimerke bygningene. Energimerking er obligatorisk ved nybygg, salg eller utelei av
yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 kvm alltid ha
en gyldig energiattest.
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