
Suksess sammen med våre kunder!

Vår kultur og suksess er viktige verdier for oss. 
Det å ha en tydelig identitet er også avgjørende 
for vår fremtidige suksess.
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n  “Respekt for enkeltpersoner”

n  “Best mulig service til kunden”

n  “Jobbe for å oppnå enestående prestasjoner”

PERI | 1. Visjon og 2. Misjon

1. “Vi jobber for å være den ledende forretningspartneren for alle typer 
    forskaling- og stillasprodukter over hele verden”

2. “Vi gjør byggearbeidet raskere, tryggere og mer effektivt. Hver dag drives vi   
     av et ønske om å levere best mulig service til kundene våre”

Tre grunnverdier som har formet virksomheten fra begynnesen

Mer informasjon om PERI Norge AS

Sjekk ut vår nettside  peri.no
Følg oss på Facebook  PERI Norge
Ring oss på telefon   32204940 

Vi er der for våre kunder med 
effektive og sikre forskaling- og 
stillassystemer, de riktige 
løsningene for alle krav, samt 
full støtte både før, under og 
etter hvert prosjekt. 

Kvalitet og støtte 
til alle prosjekter

Vårt mål siden oppstart og for fremtiden vil alltid være:  Vi yter det beste for våre kunder!

Verdiene våre er: pålitelighet, ansvar, tilgjengelighet og oppriktighet. Vår høyeste ambisjon 
er å bidra som en troverdig og profesjonell partner for kundene. Vi bidrar med høyt engasjement, 
kompetanse og kunnskap til alle våre mangfoldige prosjekter over hele verden. 

Åpenhet og tillit i et gjensidig samspill - dette kjennetegner suksessen til våre kunder. Sammen 
takler vi bransjens raske endringer.

PERI | Gjør det med suksess

http://www.peri.no
https://www.facebook.com/PERI.Norge
https://www.peri.no/


Hjelp til anbud

Våre tjenester kan bidra med hjelp til anbud. 
Metodevalg og kostnader for våre produkter 
og tjenester. Våre målsettinger har alltid vært 
langsiktig samarbeid med våre kunder.

Våre tjenester | Din totalleverandør
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S n   Vi leverer alt innen forskalingssystemer til bygg og anlegg

n Sikring / HMS

n   Stillas til alle typer næringer
 
n   Forbruksvarer
      - Kuldebrobrytere
      - Vanntett betongkonstruksjon
      - Rådgivning til prosjekt

n   Kryssfiner og OSB
       - Forskaling
       - Konstruksjon

n   Engineering og Support
      - Kundeorientert support
      - Fra enkle tilpassede løsninger til kompliserte 3-D modeller, BIM

Fornøyde kunder er vårt fremste mål

Med høy kvalitet på produkter og tjenester er PERI kundens beste støtte i 
et skjerpet konkurransemarked. Vi måler våre prestasjoner mot suksessen 
til våre kunder og deres tilfredshet. Denne filosofien og motivasjonen har 
gjort oss til verdens ledende innenfor vår bransje. Med stort engasjement 
og tekniske nyutvinninger, skal vi i dag - og i fremtiden utvikle de beste 
løsningene for våre kunder.

Om oss
PERI Norge AS ble etablert i starten av 1993. Selskapet er heleid av 
PERI GmbH i Tyskland. 

n Norges ledende på utleie og salg av forskalingssystemer.
n Omsetning i 2016 på NOK 277 mill. 
n 86 medarbeidere
n 14 dedikerte salgsingeniører. Erfaring fra 2-22 år.
n Teknisk avdeling har 11 ingeniører med bred kompetanse
n Hovedkontor i Drammen
n Vi ønsker nærhet til markedet, og er lokalisert over hele Norge: 
     Avdelingskontor i Bergen, Trondheim, Stavanger, Ålesund og Tromsø
n Velutviklet logistikkavdeling med 6 lokasjoner over hele landet. Logistikk       
     jobber etter samme standarder og verdier, og ønsker å levere høy kvalitet
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HMS | Kvalitetssikring 
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HMS

Vi har høyt fokus på HMS til alle våre forskalingssystemer, råbygg, stillas og 
tilbehør. Ikke minst egen HMS og kvalitetssikring via HRessurs og internt 
stoffkartotek. 

Alle våre transportleverandører må signere under på en transportørerklæring. 
Erklæringen gjelder for transportører og distributører som transporterer gods for 
PERI Norge AS. 

Eurostandard, ID-kort, kjøretøyforskrift, ryggekamera, sikring av last, 
personlig vernebekledning, tariffavtale er noen av punktene i transportør-
erklæringen.

HMS i system

Kontinuerlig utvikling av forskalingssystemer, stillas og tilhørende 
sikkerhetsutstyr som eksempel Maximo MXK, Prokit, PERI UP, DUO kompositt 
forskaling med mer. 

Om PERIs HMS-håndbok
Begrepet HMS består av følgende elementer:

n Helse: fysisk/psykisk/sosial velvære, skader, helseslitasje og sykdom

n Miljø: arbeidsmiljø, inneklima, ytre miljø

n Sikkerhet: beskyttelse av mennesker, materiell og natur

Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil vi kunne oppnå bedre rutiner, mindre 
sykefravær og større grad av medvirkning blant de ansatte. Dette gir igjen bedre 
kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større 
konkurransekraft, tillit hos kunder og enda større arbeidslyst hos den enkelte.

HMS-håndboken er et oppslagsverk som på en enkel måte hjelper deg til å finne 
HMS-krav som stilles både til virksomheten og til deg som ansatt. Samtidig gir den 
råd og veiledning om hvordan kravene kan oppfylles i praksis. Håndboken er også 
tilgjengelig på mobil.

Miljø

n Grønt punkt 

n Cobuilder, ProductXchange

n Kildesortering, minimum 85%

n Internt stoffkartotek

Mer informasjon om PERI Norge AS

Sjekk ut vår nettside  peri.no
Følg oss på Facebook  PERI Norge
Ring oss på telefon   32204940 
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