
High Visibility Mobilhegn
Kontakt os på tlf. 70111207 eller info@ser-hegn.dk

Argos skydeport alu
230Volt - Frithængende. Leveres på beton- 
plade ”plug’n’Play” samt fjernbetjening.

Pris alu kr. 32.575,-

Pris High Visilility kr. 36.900,-

Leje pr. mdr. kr. 3.500,-

Elektromekanisk bom
ERREKA 230Volt - Leveres  ”plug’n’Play” på 
beton fundament. Mulighed for alle 
former for automatisk åbning.  
Kan leveres i alle farver.

Pris High Visilility kr. 15.900,-

Leje pr. mdr. kr. 1.600,-

Indgangsparti
Mulighed for egne tekster (merpris)
Forbindes med øvrige mobilhegn.
H 2500mm X B 2450 mm.
Sidefløje 2 X (1980X560 MM).

Pris Excl skilte kr. 4.495,-

Leje pr. påbegyndt mdr. kr. 450,-

Elektro mek. karrusel
Heras 230Volt - Forberedt til adgangskon-
trol. Leveres på betonplade ”plug’n’Play”.

Pris Varmgalvaniseret kr. 45.785,-

Pris High Visibility kr. 48.550,-

Leje pr. mdr. kr. 5.000,-

Publikumshegn 
High Visibility G125 - Meget synligt hegn 
til alle former for afspærring.  
L 2300 X H 1200 mm.

Pris pr. stk. kr. 440,-

Leje pr. påbegyndt mdr. kr. 15,-

Festival- / Byggepladshegn
High Visibility G500 antiløft.  
L 3500 X H 2000. 
Maskevidden er 40X255 mm. 

Pris pr. stk. kr. 425,-

Leje pr. påbegyndt mdr. kr. 15,-
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Det forpligter at være Danmarks førende leverandør af mobilhegn. Det skal være 
hurtigt, nemt og billigt. Derfor kan du hurtigt og nemt beregne din pris og afgive en 
bestilling. Mobilhegn.dk leveres fra dag til dag. Det eneste vi forlanger af dig og din 
virksomhed er, at I står tidligt op, for til den tid holder vi sikkert allerede ude foran 
porten med jeres leverance.
 
Lynhurtig udrykning
Ved forespørgsel inden kl. 12.00 startes opgaver med service eller reparation 
samme dag. Ved senere forespørgsler er vi på opgaven senest kl. 8.00 dagen efter.
 
Kontakt os for yderligere dokumentation
For yderligere oplysninger og eventuelle referencer er du meget velkommen til at 
kontakte os på tlf. 7011 1207 eller på info@ser-hegn.dk

Du har brug for
et mobilhegn

Du kontakter os og
afgiver din ordre

Opstart og
udførelse

Transport

Dit mobilhegn
er på plads

Bestil i dag - få leveret i morgen
Danmarks billigste mobilhegn


