
FLYTTBARE 
SIKRINGSLØSNINGER

Tilbudsperiode 17. aug - 30. sep 2022 
Priser eks mva og frakt fra Hagan.

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. 

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. 

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

Vi gir deg trygghet og profesjonelle 
løsninger for adgangskontroll

Alle våre grinder 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. 

Hei! Jeg er Willy 
og kan hjelpe deg 

med en god pakkepris 
og gi råd om hvilken 
løsning som dekker 
dine behov best! Kontakt 

meg eller en av mine 
kollegaer.

Støyreduksjon 14-16 dB Mye støy på bygge- eller anleggsplass?
Vi anbefaler våre støydempende duker på 
10-meters ruller. Lav vekt og med maljer for 
enkel montering på gjerde eller stillas. 
Støyreduksjon med inntil 16 dB gir fornøyde 
naboer og hyggeligere arbeidsmiljø for ansatte!



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.

- 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
 

Scan QR-kode for mer info!
 

*Prisen forutsetter samme trykk på alle dukene. 

Art. nr. 4000

F3 Lux 3,5x2 m. Ekstra solid gjerde med bl.a. horisontalt stag 
og tykkere gods enn standard. Komplett pakke med 26 kg 
tunge føtter (levert fot kan avvike fra bildet) og festeklammer.

BYGGEGJERDER/SPERREGJERDER  -  Stort lager  -  Bredt utvalg  -  Rask levering

Hei! 
Jeg heter 

Marius og sender 
deg gjerne et komplett 

tilbud for trygg sikring 
av prosjektet ditt! 

Kontakt meg eller en 
av mine kollegaer.

Sperregjerde Smart, 2,3x1,1 m

Garda Safelight ECO - 2x25 meter LED-stripe

• Nå på miljøvennlig papptrommel!
• Med etterlysende ledelys integrert

• CE, Nemko og Semko godkjent
• Kan seriekobles opptil 150 m

• 1500 lm/m
• Leveres i eske med 2 stk tromler i papp

NYHET!

PAKKETILBUD!
Kjøp 3 esker (6 tromler) 
og få 3 stk NOVA R-lamper 
med på kjøpet!

Gode priser på bunter a 25 stk

Husk god vindsikring for å hindre at 
byggegjerdene velter i sterk vind!

Smarte paller for transport og lagring!

Veil. pris 999,- 

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

Art. nr. 1734 Art. nr. 1723/1724
Art. nr. 1727

Art. nr. 1753

Art. nr. 1730

Art. nr. 1720/1721

Garda SmartProtect - klasse T3
Boltefri løsning for en tryggere arbeidsplass langs vei. 
Kollisjonstestet barriere i 2,9 og 5,8 m lengder, med en 
minste installasjonslengde på 20,1  m.

Ingen grunnforankring er nødvendig, og med koblingen 
Garda SmartProtect Låsepinne er installasjonen rask 
og fleksibel. Standard byggegjerder/tette gjerder kan 
benyttes på toppen av elementene for ekstra sikring/
skjerming. 

NYHET!

Hei! 
Jeg er Yngve og 
trafikksikring er mitt 
spesialområde. Ta gjerne 
kontakt med meg eller en 
av mine kollegaer så kan 
vi sende deg en god 
pris!

Garda GP Sikring - klasse T3
Betongrekkverk med stålforsterkning til bruk ved midlertidig 
sikring langs vei og ved byggeplass. Tilgjengelig i 3 og 1 m 
lengder, i tillegg til start- og sluttelement. Enkle å montere. 

Ved hjelp av en kraftig tvinge/klammer kan de også benyttes 
som solid fundament til tette gjerder etc. 

Dekorduker 20 m - Hekk eller murmotiv Tennisnett 50 m

Valgfri profilering 3,3x1,75 m 

PAKKETILBUD PROFILERTE DUKER!
• 10 stk duker med inntil 3 ulike oppsett
• Størrelse 3,37x1,75 meter (tilpasset byggegjerder)
• Solid og slitesterk PVC-kvalitet 
• Maljer hver 50. cm rundt hele kanten

SelectaDNA-spray inkludert for merking 
av verdisaker - unngå tyveri på byggeplass!

Mer info se: anleggsikring.no/tyverisikring

Veil. pris 4.776,-

Pr. duk

1.350,- 
v/10 stk

inkl. DNA-
spray

Pakketilbud 20 gjerder inkl. føtter 

Vi kan også levere 
Secura og New Jersey 
fundament!


