Vernetuppen UB

Shells innovasjonspris
På arbeidsplasser hvor det er påbudt å bruke vernesko, kan det oppstå et dilemma for
bedriften når viktige kunder som kommer på besøk ikke vil bruke gamle, svette vernesko
som bedriftene låner ut. Bedriftene blir da satt i en ubehagelig posisjon når kundene ikke vil
bruke vernesko i det påbudte område. De kan velge å si til kundene at de må bruke
vernesko, eller de kan si at de ikke trenger å bruke vernesko i frykt for å miste kundene, noe
som skjer alt for ofte.
Hvis kunden da blir skadet, vil bedriften stå som den ansvarlige. Bedriften må da betale
erstatning til den skadde kunden. Dette vil koste flere millioner. Bedrifter vil derfor se på vårt
produkt som en slags forsikring.
Dersom man bruker vernesko som bedriftene låner ut får man stinkende føtter eller man
kan få fotsopp. Verneskoene er også tunge og ubehagelig å gå i.
Vernetuppen UB har løsning på problemet og det er vernekalosjer! Vi vil produsere
vernekalosjer som man kan ta utenpå sine private sko. Bedriftene vil da kunne låne ut
vernekalosjer istedenfor brukte vernesko. Kalosjene oppfyller de samme sikkerhetskriteriene
som stilles til en vernesko. Dette er noe helt nytt og innovativt, ingen har dette produktet på
markedet i dag sånn som vi ønsker å utforme det.
Vernekalosjen vil bestå av en tåvernhette av
aluminium, denne vil beskytte tær mot slag.
Produktet vil også ha en spikertrampsåle av stål,
som vil beskytte under foten slik at ikke spisse
gjenstander vil tre opp gjennom foten. Kalosjen
vil også ha en yttersåle av TPU, som gir kalosjen et
gått grep på glatte underlag. Selve kalosjen vil
bestå av Styren-butadiengummi, i og med at
dette er den beste og mest slitesterke
gummitypen. Produktet vil også være i en sterk
farge så de lett synes. Vernekalosjene vil
også være justerbare, noe som gjør at de passer foten best mulig.
Ved at bedrifter kan låne ut vernekalosjer, skaper man et mer sikkert miljø innen bygge- og
anleggsbransjen. Arbeidsplassen vil også bli til et tryggere sted både for besøkende og
ansatte. Vernekalosjene har også flere fordeler. Man slipper å bytte sko, noe som kan spare
tid hvis en ansatt som vanligvis ikke oppholder seg i vernesonen, må bevege seg over den.
Man slipper å gå i for store eller for små sko. I og med at vernekalosjene er justerbare. Dette
vil dermed gjøre turen for besøkende til en hyggeligere opplevelse. Vernekalosjene er mer
hygienisk med tanke på bakterieoverføring. Ingen liker å bruke svette sko eller få fotsopp.
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Det at vernekalosjene har en strek farge, gjør at bedriften lett kan se at de ansatte bruker
vernekalosjene i vernesonen.
De store anleggsbedriftene har sett behovet for vårt produkt og ser at det vil komme dem til
gode. UCO- har derfor valgt å sponse oss med 10.000kr. Vi ser på dette som en kjempe
mulighet til å få fremgang i produksjonen av prototype og produksjon av produktet. De har
allerede sagt at de er interessert i å kjøpe rundt 40 par. Vi har også snakket med Skanska
Norge AS, og vi skal ha et møte med dem 27. mars der de skal hjelpe oss med produksjon av
prototype og produksjon av produktet ved å sende oss videre til deres produsenter.
Vårt mål er at produktet skal finnes på det norske markedet innen 2014 og vi vil selge
vernekalosjene direkte til bedrifter. Og innen 2015 vil vi velge selskapsformen AS.
For å ha nok kapital til å produsere produktet, vil vi inngå en avtale med bedriften som
ønsker produktet, om at de forhåndsbetaler 50 % av pristotal. På denne måten vil
produksjonen være selvdrivende.
Vernetuppen UB har satt seg noen fremtidsmål:
Vernetuppen UB ønsker å selge 1000 par med vernekalosjer i løpet av 2014.
Vernetuppen UB ønsker å bli et AS i 2015.
Vi vil selge 5000 par med vernekalosjer i Norden i 2015. I og med at UCO eies av Skanska
Norge AS som er spredt rundt i forskjellige land. Inkludert Sverige, Danmark og Finland.
Vi har allerede oppnådd vårt mål om sponsor, UCO har sponset oss med 10 000kr og Leca
har sponset oss med 3000kr. Vi mener det er fult mulig og oppnå våre mål. Med tro på
produktet og hardt arbeid, vil disse målene kunne realiseres. Og med et godt IA-arbeid, vil vi
gjøre det enda bedre. For godt samhold, skaper godt arbeid.

Vernetuppen, fordi ingen kan tråkke oss på tærne!
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