
High Visibility Sikkerhedsrækværk
Kontakt os på tlf. 7011 1206 eller info@ser-hegn.dk

HV26 sikkerhedsrækværk
Pulverlakeret sikkerhedsrækværk i RAL 
1016. Størrelsen er 2600 mm lang, 1150 
mm høj. Sikkerhedsrækværk hægtes på 
sikkerhedsstolpe og er højdejusterbar
Samlet element vægt er 16,2 kg.

Pris pr. stk kr. 465,-
Lejepris pr. påbegyndt mdr. inkl. 
Eco fod & Sikkerhedsstolpe kr. 22,-

Eco Fod
Eco Fod i profilstål med en vægt på 1,1 kg, 
som sikrer en stabil montering af hegns 
elementerne og kan monteres på alle 
flade overflader. Foden er holdbar og kan 
monteres på beton, træ og stål, med skrue. 

Pris pr. stk kr. 79,-
Lejepris 
pr. påbegyndt mdr. kr. 10,-

Sikkerhedsstolpe
Sikkerhedsstolpe bruges til fastgørelse af 
sikkerhedsrækværk. Stolpen bruges også 
til montering af træplanker. Fodliste-
holder kan købes som tilbehør. Str. er 
35x35x1200 mm. Samlet vægt er 3,2 kg.

Pris pr. stk kr. 154,-
Lejepris 
pr. påbegyndt mdr. kr. 15,-

Multitvinge
Varmgalvaniseret multitvinge med 
spændvidde op til 840 mm. 
Vægt er 5,5 kg. Multitvingen kan monteres 
lodret såvel som vandret - og spændvidden 
reguleres let.

Pris pr. stk kr. 326,-
Lejepris  
pr. påbegyndt mdr. kr. 33,-

Gangbro
Type High Visibility leveres fra 2-6 meter. 
Sikker passage gennem åbne kanalgrave. 
Belastning på 5kn/m2. Godkendt i hen-
hold til norm. 12811, ZTV-SA. Den har 4 
løfteøjer monteret.

Pris pr. stk fra kr. 9.500,-
Lejepris  
pr. påbegyndt mdr. Spørg for pris

Skridsikker mobiltrappe
Varmgalvaniseret med dobbeltsidet ge-
lænder og knæliste. Forberedt til direkte 
montering. Mobiltrapper kan sammen-
sættes. Leveres i 700 mm og 1000 mm 
gennemgangsbredde. 

Pris pr. stk fra kr. 2.700,-
Lejepris 
pr. påbegyndt mdr/pr. lbm. kr. 249,-
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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 1206 eller 
på info@ser-hegn.dk

Du har brug for
et sikkerhedsrækværk

Du kontakter os og
afgiver din ordre

Opstart og
udførelse

Transport

Dit sikkerhedsræk- 
værk er på pladsen

Bestil i dag - få leveret i morgen
 Danmarks billigste sikkerhedsrækværk


