
Heli-One er en avdeling av CHC Helicopter, verdens største 
aktør av helikopter tjenester som frakter over 1 million 

passasjerer i året. 

Heli-One har base på Stavanger Lufthavn Sola. Kunnskap 
og kvalitet i alle ledd er sentrale deler av tjenesten til 

Heli-One!
Lager & Industrisystemer AS er stolt av å være samarbeids-
partner og leverandør av ny mesanin til Heli-One. Leveran-
sen har bestått av rådgivning, planløsning ned til minste 
detalj slik at mesaninen skulle gli inn i eksisterende miljø. 
Valget falt på frittstående mesanin i fargen RAL 7035 med 
integrert trapp.
Leder for prosjektet hos Heli-One, Stig Sebulonsen, er svært 
tilfreds med den valgte løsningen som har gjort at man kan 
utnytte lokalet på en helt annen måte enn tidligere

ny meSAnIn
nye muLigHeteR

Mesaninen utført i RAL 7035 integrert i lokalets farger



Mellom primær og sekundærdragere er det lagt himling for støyreduksjon. Nødvendig sprinkling lagt opp

På mesaninens 2 etg har man flyttet opp pauserommet for 
å frigi plass til verksted plan 1

Et ekstra kontor på mesaninens 2 etasje

Som en kvalitetsfokusert aktør valgte selvsagt Heli-One å 
ivareta alle sikkerhetskrav med blant annet vaskbart og 
sklisikkert gulv, rekkverk foran vindu samt sparkelister 
rundt hele mesaninen

Trappen har bredde 1 500 mm med gittertrinn som gir 
godt fotfeste



 s 

et unikt og overbevisende samlet 
totalkonsept:
Utvalget av løsninger sammensatt i et totalkonsept kombinert med 
full støtte helt fra starten av og frem til ferdig montert anlegg var den 
avgjørende betydning for at Lager & Industrisystemer / SSI SCHÄFER   
ble valgt som samarbeidspartner til Heli-One. 
Dette konseptet, designet med stor oppmerksomhet ned til hver 
minste detalj, hensyntar alle funksjonskrav og sikkerhet.
Lager & Industrisystemer AS som samarbeidspartner og leverandør 
takker for oppdraget og ønsker Heli-One lykke til med den nye mesa-
ninløsningen

LAGER & INDUSTRISYSTEMER AS
Totalleverandør av lager-, industri- og 
logistikkløsninger.

Kveldroveien 17
1407 Vinterbro
Tel +47 23 14 24 00
Fax +47 23 14 24 19
e-Mail post@lis.no
Web www.lis.no

Gjennomgang av konseptstudie 
Kundens ønsker, krav og behov avdekkes. Innredningskonseptet 
blir så utviklet ved å hensynta funksjonskravene til Heli-One. Det 
betyr at rådgivning og service med støttefunksjoner skrives hos oss 
med store bokstaver. 
Våre erfarne teknikere tar hensyn til kundens ønsker og krav og 
utvikler den optimale totalløsningen.

1.
2. Detaljert planlegging

Vår brede kunskap om hendelses-prosesser fra ulike bransjer legger 
et solid grunnlag for utvikling av fremgangsrike logistikkonsepter.
Detaljplanleggingen er da også grunnlag for den optimale totalløsn-
ing. Vi taler samme språk som våre kunder!

3.totalkonsept med implementering og montering
Ønske om 100 % tilgjengelighet for varer og tjenester stiller høye 
krav til lager og logistikk. Det er viktig å finne den rette strategien 
og for å virkeliggjøre den med de mest effektivesystemene. 
Lager & Industrisystemer gjennomfører alle sine prosjekter på 
bakgrunn av LSDP (LIS Solution Delivery Prosess) Modellen sikrer
felles tolkning av hva som skal leveres, inklusive hva partene er 
ansvarlige for. Likeledes vildet være klar fremdriftsplan i forhold til 
test, overtagelse og tilgjengelighet.

Profesjonell prosjektledelse og gjennomføring
Våe kunders invisteringer skal alltid væe trygge. 
Vi lever opp til lovet produktkvalitet og pris. Vi tar 
fram detajerte planer, som virkeliggjøres av våre
prosjektledere på plassen. Vår service er av
høyeste klasse fra planlegging til igangsettelse.
Alt gjøes med personlig understøtte fra
salgsansvarlig

4.
LIS – Kvalitetsleverandøren du kan stole på
Lager & Industrisystemer AS er en totalleverandør av lager, 
industri og logistikkløsninger. Pallreoler, småvarereoler, plast-
kasser, automasjonsanlegg, lagerautomater, mobile reoler, 
grenreoler og gjennomløpsreoler er noen av de områdene vi 
kan tilby våre kunder. 
Konseptet tar utgangspunkt i både bredde og dybde i vårt sorti-
ment og tippasset Heli-One
LIS skal være en kvalitetsbevisst samarbeidspartner som iva-
retar Heli-One ønsker og behov ved aktivtå søke områder som 
skaper Vinn- Vinn for begge parter.
Vårt hovedkontor ligger ved Vinterbro utenfor Oslo med et til-
hørende lager på 1 500 m2. Her er det også et verksted hvor det 
kan tilpasses og spesiallages løsninger som ikke er katalogført.

Det er gjort plass til 3 ekstra kontorplasser under 
mesaninen

Høyde underkant drager plassert slik at gulvet fluk-
ter med drager på midten av vindu. gir maksimal 
tilgang på lys! Planlegging ned til minste detalj


