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Service på hegn

Service på elhegn

Service på skydeporte

Service på foldeporte

Service på bomsystemer

Service på rotationslåger



SER SERVICE og beredskab
Vi tilbyder døgnservice, telefonsupport, garanti for at gældende bekendtgørelser og love  
overholdes og service rapport efter hvert besøg. Vi rykker ud fra vores døgnbemandede 
afdelinger.

Vi udfører altid service med certificeret og specieluddannet personale, der har hurtig adgang 
til reservedele og erstatningsprodukter. Vi leverer i forbindelse med pludselig opståede uheld, 
mobile elektriske skydeporte, bomanlæg, rotationslåger, mobilt hegn og forbinder ofte disse 
med eksisterende adgangssystemer. Vi udfører service og beredskab på egne leverede  
produkter og ikke mindst på produkter, leveret af andre.

Dokumentation
Vi holder altid vores kunder orienteret omkring fremdrift, status og fremsender efter endt  
udførsel behørig dokumentation i form af billeder og rapport. Vi placerer vores servicemærke, 
et synligt sted på enhederne som er udfyldt med dato, initialer samt anbefalet dato for næste 
service. Ved skader forvoldt af tredje mand, opgøres disse og der fremsendes løsningsforslag, 
tidsplan og pris, først via telefon og herefter via mail.



Døgnservice udføres på 
følgende produkter
Elektriske installationer:
Vi udfører service på alle typer elektriske Skydeporte, bomanlæg, automatiske svingporte, 
låger og rotationslåger, samt strømhegn i hele Danmark. Opgaven udføres i henhold til 
arbejdstilsynets krav, og de enkelte leverandøres anbefalinger.

Hegn og manuelle porte
Vi udfører service og reparationer på alle typer hegn, manuelle skydeporte, svingporte og 
bomanlæg. Hvis der er forespørgsel inden kl. 12.00, påbegyndes opgaven samme dag 
- ellers er vi på opgaven næste morgen. 



En skræddersyet kontrakt samt 
pris og fuld service
Vi har én type kontrakt og én pris, der typisk dækker gældende lovgivning og producentens 
anbefaling for at opretholde garantibestemmelserne. Denne kontrakt tilpasses efter behov med 
hensyn til indhold, betingelser og pris.

• Ved behov for ekstra ydelser er der typisk aftalt en fast timepris
• Ved akutte opståede problemer der skal løses omgående er der aftalt en pris for dette som

også omfatter arbejdstid og kørsel
• Vi har døgnbemanding på vores telefoner



Serviceeftersynet omfatter 
følgende kontrolpunkter:
• Visuel kontrol af enheden og tilhørende styrings generelle tilstand
• Visuel kontrol af funderinger befæstigelser
• Smøring af bevægelige dele efter behov
• Kontrol af elektriske sikkerhedskomponenter og systemer
• Efterspænding af elektriske forbindelser
• Efterspænding af samtlige bolte, møtrikker og anden befæstelse
• Komplet kontrol og funktionsafprøvning af enheden
• Rengøring af fotoceller og elskab

Servicebesøget dokumenteres i form af en servicerapport, som sendes via mail, samt et 
mærkat påklistret et synligt og naturligt sted på enheden, udfyldt med servicedato og 
den udførendes initialer. 



Et nummer i hele landet 

info@ser-hegn.dk

SER HEGN A/S
Prins Christians Kvarter 26

7000 Fredericia

SER HEGN ØST ApS
Egegårdsvej 24 A-B

2610 Rødovre

7586 8296




