Tilbudsperiode 31. mai - 31. juli 2022.
Priser eks mva og frakt fra Hagan.

FLYTTBARE
SIKRINGSLØSNINGER
SOMMERPRISER!
ECOpanel
30 stk / 105 m
inkl. fot og klammer

21.800,Scan QR-kode for mer info!

+ pant 300,-

Art. nr. 4000

- Et mer miljøvennlig byggegjerde
- Leveres med miljøsertifikat - et forpliktende samarbeid med
partnere i alle ledd fra produksjon til gjenvinning
- Solid gjerde med klatresikre masker
- Panteordning på grønne ECOpanel-føtter. Pris er eks. pant

Valgfritt trykk!

Dekkduk
3,37x1,75 m, pr. stk

1.590,-

Sperregjerder
25 stk i bunt - 57,5 m

14.490,-

Pris v/5 stk
+ frakt

*Prisen forutsetter samme trykk på alle dukene.

Sperregjerde Smart, 2,3x1,1 m

Byggegjerder
F2 Smartpanel i bunt
30 stk / 105 m, inkl. fot og klammer

19.250,-

TP30 pall
Kapasitet 30 stk gjerder

5.400,-

KP30 Smartpall
Kapasitet 30 gjerder og
føtter/festeklammer

8.990,-

Vektblokker
F2 Smartpanel 3,5x2 m. Vår bestselger med avrundet topp
og hjørneplater nede. Komplett pakke med føtter (levert fot
kan avvike fra bildet) og festeklammer.

Rimeligere variant?
Vi har også F2 Basis på lager.

Pris pr. sett, 2 element

2.790,Vektblokker fylles med vann og gir en stabil
gjerdelinje. Spesielt godt egnet langs fortau.
Bredde på kun 38 cm.

Vi gir deg trygghet og profesjonelle løsninger for adgangskontroll
Alle våre grinder og bommer kan leveres ferdig påmontert og klargjort med adgangskontroll fra Infobric
eller Infotech. Da får du full kontroll på hvem som har tilgang inn til bygge- og anleggsplass.
I tillegg har vi GSS, vår alt-i-ett styringsenhet, som gir deg mulighet til å overvåke dine installasjoner online.
Dette minimerer nedetiden og kan gi store besparelser på serviceutgifter.
Et nasjonalt servicenett og lokale delelagre gir deg trygghet og forutsigbar drift i hele prosjektperioden!
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FOLDEPORT på stålfundament og med 5 meter lysåpning. Kan leveres med opptil 8 meter
bredde. Krafig og solid port, spesielt godt egnet på trange områder.

Manuell eller motorisert

SKYVEGRIND med betongfundament er en av våre bestselgere. 5 meter lysåpning og med
kraftig motor, samt med ekstra sikkerhetsløsninger sammenlignet med tilsvarende porter i
markedet. CE-godkjent.

ROTASJONSGRIND for norske forhold. Utstyrt med
varme-element. Varmgalvanisert utførelse og pulverlakkert svart. Kan leveres enten med flat plate eller
med gitter-rist som har åpning for gaffeltruck.

Manuell eller motorisert

Kortlesersøyle

ANLEGGSPORT er vår motoriserte fløygrind med sidefelt i betongfundament. Lysåpning på
5 m. Kan også leveres manuell.

Alle våre kjøreporter kan leveres sammen
med kortlesersøyle, der lesere kan plasseres
i 2 høyder for registrering både fra bil og
lastebil.

AUTOMATISK VEIBOM med 5 m bredde gir
effektiv avsperring av vei inn til bygge- og
anleggsplass. Montert på flyttbart betongfundament.

Påkjøringsvern og system for boder og maskinsikring
Vi tilbyr komplette løsninger for ulike typer boder, sikring av
maskiner og påkjøringsvern i lagerhaller etc.
Kontakt oss for mer informasjon.

Boder

Maskinsikring

Påkjøringsvern

Støyreduksjon

14-16 dB

STØYSKJERMING gir et bedre miljø rundt bygge- og anleggsplass. Vi tilbyr duker på 10x2,2 m, en lett type som er enkel å feste til gjerder,
stillas etc. Reduserer støy med 14-16 dB. Forsterket PVC i flammehemmende materiale og med maljer rundt kantene.

Kontakt oss for pris!

NYHET!

Garda SmartProtect - klasse T3
Boltefri løsning for en tryggere arbeidsplass
langs vei

Ingen grunnforankring er nødvendig, og med koblingen
Garda SmartProtect Låsepinne er installasjonen rask og
fleksibel. Systemet er helt uavhengig av retning, noe som
betyr at elementer kan løftes av midt i en installert
barriereseksjon. Standard byggegjerder/tette gjerder
kan benyttes på toppen av elementene for ekstra
sikring/skjerming.

Art. nr. 1730

Art. nr. 1727
Art. nr. 1720/1721

Art. nr. 1753
Art. nr. 1734

Art. nr. 1723/1724

Garda Sikring AS, avd. Anleggsikring
Stamveien 8, 1481 Hagan
Tlf. 21 39 50 30 | www.anleggsikring.no | anleggsikring.post@gardasikring.no

Alle priser eks. mva. og frakt fra Hagan. Tilbudene varer t.o.m. 31/7-22.

Kollisjonstestet barriere i 2,9 og 5,8 m lengder, med en
minste installasjonslengde på 20,1 m. Godkjente testresultater i henhold til NS-EN 1317-2.

