
 
 
 
Compass Fairs kan tilby en rekke tjenester og utstyr 
 
Compass Fairs er blant Nordens største messearrangører, og har lang erfaring med å bygge 
små og store konferanser, messer og andre arrangementer. Blant annet arrangerer vi i 
Norge vår egen Boligmesse på 20 ulike lokasjoner. Vårt firma har unik kompetanse, bredt 
utvalg av materiell og teknisk utstyr, og lang erfaring i midlertidige innredninger av større 
rom, idrettshaller og arenaer.  
 
Som samarbeidspartner for kommuner og bydeler som nå skal opprette og drifte midlertidige 
vaksinasjonssentre i lokaler som i utgangspunktet ikke er tilrettelagt eller designet for dette, 
kan vi tilby en rekke tjenester og utstyr/materiell.  
 
Her er et utvalg av det vi kan tilby: 

- Kompetanse mht. utforming, plantegning og midlertidige inndelinger av idrettshaller 
og innendørs arenaer som skal benyttes til vaksinering. Dette gjøres i samarbeid 
med oppdragsgiver. 

- Materiell for midlertidige rominndelinger etter brukers behov. Til dette brukes primært 
messevegger i ulike høyder som kobles sammen i solide og stabile 
aluminiumsrammer. Messeveggene er enkle å rengjøre, og kan enkelt justeres 
underveis om ønskelig. Vi bygger alltid i brannklassifisert materiale. 

- Fleksible pleksiglassløsninger for økt smittevern. 
- Møbler som stoler, bord, skranker, magasinholdere, hyller, stumtjenere, søppelspann 

m.m. 
- El-materiell og kompetanse for sikkert uttak av strøm fra hallens eget anlegg og 

framlegging til arbeidsstasjoner og andre steder det er behov for dette (kjøleskap for 
vaksiner, PC-terminaler til registrering, arbeidslys under vaksinasjon, diverse 
alternativer i lamper/spotter og arbeidslys etc.). Vi leier også ut lamper, spotter, 
kjøleskap, kaffetraktere og annet elektrisk utstyr.  

- TV-monitorer med stativ og produksjon av roll-ups for informasjon til publikum.  
- Ved behov for beskyttelse av sårbart idrettsgulv kan vi levere heldekkende tepper 

eller teppefliser. 
- Køordnere, utvendige gjerder for køordning, parkeringsregulering etc. 
- Brannslukningsapparater og merkemateriell som tilfredsstiller krav til forsterket 

tilgang til slukkemateriell og merking av nødutganger ved midlertidige 
romskillere/oppbygninger på gulvflaten. 

- Enkle telt for utendørs bruk og utendørs gjerder og sperremateriell, dersom det er 
behov for det.  

 
 
For mer informasjon om hvordan vi kan bidra, ta kontakt med teknisk sjef i Compass Fairs, 
Brian Fabricius (brian@compassfairs.no / +47 928 38 723) for en uforpliktende prat.  
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