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Alt til bygge- og anleggsplass!
Kampanjepriser på en rekke produkter!
Rotasjonsgrind
inkl. portal med valgfritt trykk

44.000,Rotasjonsgrind
BTX 300-S m/gaffelplate

34.400,Praktisk gaffelplate
HMS-kortleser på rotasjonsgrind

tsystem!

i-ett transpor

Fleksibelt alt-

F2 Smartpanel i pall
30 stk gjerder i todelt transportpall for både
gjerder og tilbehør. Komplett 105 m.

/tilbehør!

20.500,-

105 m i bunt m

Komplett transportsystem

13.400,-

Komplett byggegjerde-pakke inkludert:
1 stk TP30 pall for byggegjerder
1 stk TP30 pall underdel for tilbehør
30 stk F2 Smartpanel byggegjerder 2x3,5 m
30 stk Føtter m/gule ender
30 stk Festeklammer

t kommer!

t til høstmørke

Vær forbered
Trygg sikring

langs vei!

Sikringspakke v/vei
Secura T2, tett gjerde og gjerdefeste
fra

1.700,-

pr. m.

B2 Tett byggegjerde, mål (hxl): 2x2,2 m
Secura klasse T2 fundament, mål (hxlxb): 0,7x2x0,45 m. Vekt: 750 kg
Betongfeste for solid innfesting av gjerdet til fundament

LED-trommel
25 m - kan seriekobles opptil 200 m
og benyttes med batteri-backup

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!
Garda Anleggsikring AS
Stamveien 8, 1481 Hagan | tlf. 21 39 50 30 | www.anleggsikring.no | post@anleggsikring.no

2.290,-

Alle priser eks. mva. Frakt ved levering fra lager tilkommer. Kampanjen varer t.o.m. 01.10.20

F2 Smartpanel i bunt
30 stk gjerder m/føtter og klammer

HMS-kortleser på kjøreport

Motorisert skyvegrind
6 m, CE-godkjent

Motorisert skyvegrind

66.500,-

5 m, CE-godkjent

47.000,-

Inkl. GSS:

76.500,-

Inkl. GSS:

57.000,-

Garda SmartService - GSS
- styringsenheten med alt inkludert
GSS har integrert SIM-kort, GSM-key, fjernstyring via web, årsur med norsk kalender,
driftslogg og skreddersydde SMS-varslinger
på driftskritiske enheter. GSS gir store fordeler
for deg som bruker, og gjennom muligheten
for fjerndiagnostikk er GSS et viktig verktøy
for å minimere nedetiden på dine porter. En
nettbasert skyløsning gir oversikt på portens
status til enhver tid. Dette gjør at byggeledere,
innkjøpsansvarlige etc., har full kontroll på
bedriftens porter, uansett hvor man befinner
seg.

Foldeport Lux
5 m*, inkl. GSS

95.000,-

Priser inkl. 1 års abonnement m/supportavtale.
*bredder opptil 7 meter kan leveres

HVORFOR VELGE KJØREPORT FRA GARDA?

• Kraftige porter i solid utførelse og med tunge
fundament som sikrer stabilitet. Dette gjelder spesielt
foldeport og 6 m skyvegrind som er oppgradert i
forhold til 5 m grinden når det gjelder konstruksjon.
• Vintersikre! Kraftig motorpakke som tåler mange
passeringer og tøffe værforhold om vinteren.
• Opptil 12 m lysåpning ved å sette skyvegrinder mot
hverandre

• GSS-enhet kan inkluderes i alle portene, som
gir bl.a. GSM Key, årsur, SIM-kort, livefeed
m.m. i én og samme modul Mer info, se
anleggsikring.no/smartservice/
• HMS-kortleser fra Infobric eller Infotech kan
monteres mot tillegg.
• Vi er med deg hele veien! Landsdekkende
servicenett og alltid deler på lager minimerer
nedetiden hvis uhell skulle skje.

Bestselger i ny

pall!

Sperregjerde Smart
Praktiske gjerder som gir rask og effektiv
avsperring. 1,1x2,3 m. Leveres i pall for
effektiv oppbevaring og transport.
Sperregjerde Smart Art. nr. 1008
Transportpall Art. nr. 1070

leggsvei!

Sperregjerder i pall

ltrafikk på an

t bi
Unngå uønske

25 stk i pall - 57,5 meter

12.500,-

Veibom 5 m
Flyttbar, inkl. fundament

23.500,PVC-banner - spesialpris ved kjøp av gjerder!
Solid duk m/maljer 2x0,8 m. Pris inkl. frakt.
Prisen gjelder kun ved kjøp av 25 stk sperregjerder.
Dekkduk/banner
PVC-duk 2x0,8 m. Valgfritt trykk.

990,-

llen!

Sjekk forskje

Dekorduk
Hekk eller mur - Pr. rull - 20 meter

Se vår monteringsvideo

3.500,-

Størst på mobile sikringssystemer i hele Norge!
Garda Anleggsikring AS
Stamveien 8, 1481 Hagan | tlf. 21 39 50 30 | www.anleggsikring.no | post@anleggsikring.no

Alle priser eks. mva. Frakt ved levering fra lager tilkommer. Kampanjen varer t.o.m. 01.10.20

• Bestselger blant portene er vår 5 m skyvegrind.
CE-godkjent og driftssikker grind som gjør jobben sin.

