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Hvordan startede det?

Hvad er det, KARER ApS kan?

Produktionen af KARER Brøndstiger startede i 2010 i samarbejde med det daværende
Københavns Energi, som nu er en del af
HOFOR A/S. Københavns Energi havde et
stort arbejdsmiljømæssigt problem i forbindelse med nedgang i deres brønde og bygværker, samt at de ikke kunne etablere lovlige flugtveje i samme.
Der var i princippet tale om tre problemer
nemlig overgange fra terræn til brønd, lovlig
fastholdt stigeløsning og levetidskrav til den
etablerede løsning. De eksisterende, fastmonterede nedgangsstiger og flugtveje på
markedet fungerede simpelthen ikke optimalt og indfriede ikke Københavns Energis
funktionskrav.
Sammen med en lokal smed og Københavns Energis Arbejdsmiljøafdeling blev der
udviklet adskillige demostiger og efter ca. et
halvt år, endte vi op med den første prototype af en KARER Brøndstige. Stigen har
over årene gennemgået forandringer og
tilpasninger, men princippet og geometrien
af den nuværende KARER Brøndstige er
meget lig den stige, som vi fik den første
accept af i udviklingsgruppen foråret 2011.
Den første KARER Brøndstige blev monteret på pumpestationen ved Amagerbanen
hos Københavns Energi i april samme år.
Allerede i efteråret 2011 meldte Allerød Forsyning sig med en større ordre.

Vi har i KARER ApS et ønske om at være
en virksomhed, hvor netop det lille område,
som hedder brøndstiger og flugtveje i skærpet miljø, er hovedbeskæftigelsen. Derfor
har der fra starten været fokus på, at KARER Brøndstiger skal være det mest gennemarbejdede produkt med flest standardløsninger til selv komplicerede opgaver indenfor sit felt.
Det kræver et fleksibelt produkt med store
tilpasningsmuligheder, som altid kan tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov.
Den tilbudte løsning skal selvsagt være robust, leve op til alle nationale og europæiske regler omkring arbejdssikkerhed samt
være i stand til at modstå det meget aggressive miljø, der er i spildevandssystemer.

Hvad er min baggrund?
Jeg har med afsæt i
en
håndværkermæssig uddannelse som tømrer læst
videre til bygningskonstruktør. Gennem mine 35 år i
byggebranchen har
jeg desuden taget
en merkantil uddannelse, er blevet autoriseret kloakmester og
er uddannet som lead auditor hos Forse.
Som lead auditor hos Dansk Standard arbejdede jeg med dansk og europæisk lovgivning indenfor flere områder og er derfor
også velbevandret i lovgivningen vedrørende fastmonterede stiger og adgangs- og
flugtveje.
I de første fem år, KARER ApS eksisterede,
drev jeg virksomheden ved siden af mit almindelige fuldtidsjob, men allerede i august
2015 var KARER ApS vokset til en størrelse, hvor jeg kunne tage springet og drive
virksomheden på fuld tid.
”And the rest is history”, som de siger i
amerikanske film.

Hvorfor løbende udvikling?

Hvad garanterer KARER ApS?

Netop fordi vi hele tiden er i tæt samarbejde
med vores kunder – både på chef-niveau,
men i særdeleshed også sammen med de
medarbejdere, der i dagligdagen skal benytte vores stiger – er vi hele tiden opdaterede i forhold til de særlige arbejdsforhold,
som vores stiger skal være en del af.
Derfor er det også helt naturligt for os, at vi
hele tiden forsøger at forbedre og optimere
vores produkt i forhold til de input vi får af
vores kunder.
Dels er det den eneste måde, vi kan sørge
for, at vores kunder bliver ved med at være
tilfredse, og dels er det spændende hele
tiden at nytænke vores produkt.
Udvikling holder os skarpe, så vi ikke henfalder til at hvile på laurbærrene.
Vi er i KARER ApS stolte over, at vi siden
virksomhedens start hver år er kommet
med nyheder, som ikke før er set i branchen; det være sig helt nye produkter, optimering af stigeløb, bedre montage, nye
montagemuligheder,
komplementerende
dele osv.

Vi garanterer en patenteret stigeløsning,
som er gennemtestet og CE-mærket af
Rørcentret på Teknologisk Institut.

Vi garanterer en stigeløsning, hvor stigen
og alle tilhørende dele er i 100% syrefast
rustfri stål med en garanteret levetid på minimum 20 år i selv det mest aggressive spildevandsmiljø med ætsende gasser og væsker, såfremt Arbejdstilsynets krav om årligt
eftersyn i bekendtgørelse nr. 1109 overholdes.
Vi garanterer fleksible stigeløsninger
skræddersyet til vores kunders behov.
Vi garanterer stigeløsninger til alle slags
brønde, bassiner, udskillere, risteværker og
bygværker.
Vi garanterer, at vi som de eneste i Nordeuropa kan levere stigeløsninger, som kan
monteres op til 1000 mm fra væggen, hvilket ofte er en nødvendighed, da adgangshullet ikke altid sidder lige ved en væg.
Vi garanterer at kunne fastmontere stiger i
selv meget komplicerede brønde og bygværker på grund af godkendte standardløsninger.
Vi garanterer, at vi som de eneste i Nordeuropa kan levere stigeløsninger med svanehals, der giver mere plads ved nedgang i
snævre brønde med en lille diameter i
brøndåbningen; en løsning, der kun er mulig, fordi KARER Brøndstigen har én og ikke
to vanger.
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