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Mer enn 40 års erfaring.

Bygget flere enn 1000 broer.

1 totalleverandør.
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FRICO. SMARTE LØSNINGER.
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Broer
Trafikkbroer, gang- og overgangsbroer, komposittbroer.

Permanente, temporære eller flyttbare.
Vi leverer.

ØVRE SUND BRU | Strøm GundersenLONA BRU | Bergen | IstakFAUNAPASSASJEN | E6 | Implenia
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BYBRUA | Trondheim | Consolvo STRAUMSBRUA | Skodje | Reinertsen UFP01 | Larvik-Porsgrunn | Skanska
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Stillas
Rullestillas, fasadestillas, spesialstillas.

Kjente merkevarer som Cuplok, Boss og Layher.
Vi leverer for salg og leie.

CUPLOK STÅLSTILLAS RULLESTILLAS
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Fasadestillas på Helsfyr | AF Oslo
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Grunnarbeider
Når grunnen skal forberedes til videre arbeider. 
Frico leverer hydrauliske avstivningssystemer, 
grøftekasser og stålkasser til et hvert formål.

Grøftekasser
Et sikkert system ved arbeid i grøfter og 
utdypninger. Hensikten med grøftekassene er 
at de skal forhindre utrasing under graving, og 
dette sikrer både arbeiderne og materiellet. 
Flere typer grøftekasser er tilgjengelig.

Frico leverer grøftekasser for salg og leie.
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Grunnarbeider
Foto: Mabey Hire

Avstivning
Uansett om du bygger stort eller lite, så er det 
viktig å fundamentere godt. Ved hjelp av 
Fricos hydrauliske avstivningssystemer, er det 
enklere å sikre arbeidet og sørge for at 
grunnen ikke bærer konstruksjonen alene.

Ta kontakt for gunstige og smarte løsninger!
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Anleggsmatter
På trygg grunn uansett størrelse 
på arrangementet! Kapasitet opptil 
80 tonn per matte. 
Kobles enkelt sammen, og veier 
kun 35 kg per matte.

Fakta:
Mål: 1,2 m x 2,4 m x 12 mm
Vekt: 35 kg

Frico Euromat® - enkel å montere
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Anleggsmatter
Frico Tufftrak® - tåler 150 tonn per matte

Frico Tufftrak er slitesterk og robust. 
Beregnet for tung anleggstrafikk til 
for eksempel betong pumpeanlegg, 
dumpere, pælemaskiner, belte-
gravere, bergningsbiler etc.

- Midlertidig vei/ tilkomst
- Bevaring av grunn
- Vanskelige grunnforhold

Fakta:
Mål: 3 m x 2,5 m x 40 mm
Vekt: 290 kg
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Trapper
Frico tilpasser og leverer trappeløsninger til 
alle arrangementstyper. Det er ideelt spesielt 
når man skal bygge konstruksjoner der man 
må tilpasse etter topografien. 

Spesialkonstruksjoner
Enten det er en spesiallaget hoppbakke 
til Kongsberg Snowstock i 2014 eller an-
dre spesialkonstruksjoner, så finner vi 
smart løsninger for deg og ditt event.

Konserter, messer og idrettsarrangementer. Vi leverer.

Event
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Tribuner
Cuploksystemet er med sin styrke og stabilitet 
velegnet til bruk i tribuner. Med sine unike til-
pasningsmuligheter er systemet blitt benyttet som 
tribuner ved flere idretts- og kulturarrangementer 
over hele landet.

Gangbaner
Vi leverer ulike typer dekke for bruk til til-
komst. Dette er spesielt smart der grunnen 
er løs eller våt.

Vi leverer til Øyafestivalen, Slottsfjell, 
Allsang på grensen med flere
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Vi påtar oss alle typer stillasarbeid, uavhengig av størrelse, i hele Skandinavia. Våre ingeniører 
beregner og tegner alle typer stillasprosjekter. Våre stillasbyggere har erfaring i å samle alle typer 
stillas. 

Våre produkter, enten for salg eller leie, dekker de fleste behov. Vår spesialitet er støtte for bruer 
og tunge strukturer. Vi er et av de største selskapene i markedet og har gjennomført mer enn 1000 
bruprosjekter.

Vi har vært med på å bygge landet. Nå bygger vi fremtiden.

Hålohalandsbrua NCC © Harald Harnang, Narvik, www.infoto.no

Allsidig og fremtidsrettet

Mälarbanan Skanska, 
Stockholm

Vi bruker vår 

erfaring til å 

tenke innovativt
E6, Lugnet - Skee
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Allsidig og fremtidsrettet

Smarte løsninger 

for fremtiden

Komposittbroer

Hydrauliske avstivninger Moderne hydraulikk

Frico leverte et hydraulisk avstiv-
ningssystem som var raskt, sikkert og 

effektivt. Vi var veldig fornøyde!

{
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Anders Lefsaker, John Fadum AS



www.fricogroup.no

SMARTE LØSNINGER

FRICO AS

Døvikveien 9
N-3176 Undrumsdal

post@fricogroup.no

Administrasjon og 
prosjektering

Logostikk og transport

33 30 16 00
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Oslo
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