Handlx tillfälliga handtag
ersätter knivarna
Vad ska jag nu använda min morakniv till?
Det frågade en byggnadsarbetare
när han upptäckte att dörrarna i
bostadsbygget var försedda med
Handlx.
Vi kan konstatera att det är nya
tider på de byggarbetsplatser som
använder det provisoriska dörrvredet Handlx.
Tidigare monterades de permanenta
dörrarna utan att någon tänkte på hur
de på ett enkelt sätt skulle öppnas
och stängas under byggperioden tills
det var dags att montera in de permanenta handtagen.
Då användes morakniven eller
skruvmejseln. Resultatet blev ett
ökat slitage på låskistan och repor på
dörrarna. Det har hänt att dörrar eller
låshus fått bytas ut.
Plastvredet Handlx löser alla dessa
problem. Detta plastvred finns i två
modeller: Det svarta, som passar i
tjockare dörrar med en tyngre låskista, samt det röda som är anpassat
för normala innerdörrar.
Den röda modellen sitter färdigmonterad i låset redan när dörrarna
sätts på plats på byggarbetsplatsen
med den svarta modellen får monteras på byggarbetsplatsen. Då följer

vredet och monteringsanvisningar
med dörrarna.
Samtliga på bygget kan märka de
positiva effekterna:
* Själva arbetet på bygget blir mer
effektivt eftersom byggnadsarbetarna kan gå genom rummen utan att
krångla med knivar eller skruvmejslar.
* Dörrarna med sina låskistor får
längre livslängd.
* Detta är ett kostnadseffektivt sätt
att minska reklamationer.
* Ökad säkerhet. Här finns inga risker för inlåsning.
* Låssmeden kan arbeta på ett effektivare sätt. Tidigare kom alltid
låssmeden i olika omgångar i takt
med att bygget började bli klart. Nu
kan han göra sitt jobb i slutskedet
och montera permanenta vreden på
alla dörrarna samtidigt.
– Dessa tillfälliga vred spar både tid
och pengar eftersom arbetet på de
olika byggarbetsplatserna blir effektivare samtidigt som det onödiga
slitaget minskar, säger Hans Petter
Strumpf, på det norska företaget
Handlx som ger ut produkten med
samma namn.
Logistiskt sköts detta från Göthes
lager i Falun där det packas och
samlevereras med andra anpassade
beslag från Göthes.

