
HØSTKAMPANJE

Tilbudsperiode 25. okt - 30. nov 2022 
Priser eks mva og frakt fra Hagan.

Garda Sperregjerde Smart Refleks
Sperregjerde med påsatt refleksplate for  
økt synlighet. Gjerdet fås også uten refleks.
Art. nr. GA-1692

Garda Pall til sperregjerder    Art. nr. GA-1070

Kapasitet på opptil 25 gjerder pr pall.

SafeLight 1500 - 25 m
M/ledelys, kan seriekobles 150 m

M-Flex 750 - 25 m
Kan seriekobles 150 m

PowerFlex 1500 - 25 m
Ekstra kraftig lys, 1500 lm/m

Art. nr. 1875 Art. nr. 1851

 Nå på  
miljøvennlig 

papptrommel

Gode priser 
på bunter 
a 25 stk

Lystårn

19.900,-
eks. frakt 

Garda 
Trafikksylinder
i plast med  
klasse 3 refleks. 
Art. nr. GA-1723

Garda 
Sebraflex
hindermarkering
med klasse  
3 refleks.  
Art. nr. GA-1725

Garda Safelight ECO 2x25 m LED-stripe
• 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

25 meter

1.699,- 
Begrenset

antall

25 meter

2.090,- 
eks. frakt

25 meter

2.290,- 
eks. frakt

50 meter

4.290,- 
eks. frakt

Art. nr. 1850

50 meter



Garda Byggegjerde F2 Smartpanel
F2 Smartpanel er vår bestselger av byggegjerder. Et kvalitets- 

gjerde med avrundet topp uten sveise- og skjøtepunkt, og utstyrt 
med hjørneplater som forsterker og stiver opp gjerdet. 3,5x2 m.

Garda Pall til Byggegjerder, 
KP30Smart 
Plass til 30 gjerder samt  
føtter og klammere i en  
og samme pall.
Art. nr. GA 1758

Garda Pall til Bygge-
gjerder, TP30 
Plass til 30 gjerder  
uansett type.
Art. nr. GA 1080

Art. nr. GA 4000

Art. nr. GA 1001

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 26,1  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. 

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!

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

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

Ta bedre
vare på

gjerdene!

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. 

Kan leveres med gul 
stripe for ekstra 
synlighet (ikke refleks).

Garda ECOpanel
• 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. 



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. 

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. 

ANLEGGSPORTEN er en solid, flyttbar kjøreport 
med 5 m lysåpning. Stolper med fotplater for fast-
bolting til betongfundament. 

Hva er GSS - Garda SmartService?
-  Styringsenhet til våre porter og bommer
-  Fjerndiagnostikk minimerer nedetid og 
    reduserer behovet for serviceutrykninger
-  Alle funksjoner i én og samme enhet fra   
   samme leverandør: integrert GSM-key,     
   SIM-kort, årsur, sanntidsvisning av portens  
    status samt driftslogg via skyløsning. 
-  Administrator kan motta driftskritiske 
    varslinger og alarmer på SMS.

DØRLÅSSYSTEM med lås som åpnes med lovpålagt HMS- 
kort, holder uvedkommende unna brakker og containere.  
Unngår bruk av nøkler og koder som ofte kan komme på avveie. 
Vi tilbyr både system og montering av løsning.

KONTAKT OSS FOR PRIS PÅ SKREDDERSYDD PORTLØSNING TIL DITT PROSJEKT!

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

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.



Al
le

 p
ris

er
 e

ks
. m

va
. o

g 
fr

ak
t f

ra
 H

ag
an

. T
ilb

ud
en

e 
va

re
r 

t.o
.m

. 3
0

/1
1-

22
. 

Pr. duk  
ved kjøp av 5 stk

1.690,- 
eks frakt

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!

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

Produsert av: anleggsikring.no

Ved brann /
evakuering

Produsert av: gardasikring.no

HøyspenningLivsfare
ALUSKILT
Vi lagerfører aluskilt i 
ulike varianter og tilbyr 
også skilt med valgfritt 
trykk og størrelse.

VEKTBLOKKER er 
fyllbare plastfunda-
ment som gir ekstra 
stabil gjerdelinje og 
økt sikkerhet, f.eks., 
lang vei og fortau. 
Perfekt løsning der 
man ønsker å benytte 
dekkduk for skjerming 
eller profilering.

GRØNT TENNISNETT  
Grønt tennisnett på 50 meter gir rimelig og  

effektiv skjerming av byggeplass, og unngår  
at  grus/støv kommer ut på f.eks. fortau.

PROFILERING, SKJERMING OG VINDSIKRING

Hei! 
Jeg heter 

Marius og sender 
deg gjerne et komplett 

tilbud for trygg sikring 
av prosjektet ditt! 

Kontakt meg eller en 
av mine kollegaer.

Støy-
reduksjon 
14-16 dB

Valgfri profilering 3,3x1,75 m 



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

Vi er mer enn spesialisten på flyttbare sikringsløsninger! Som den ledende aktøren i det nordiske markedet 
for vei-, anlegg- og områdesikring, leverer vi både små og store prosjekter innenfor alle bransjer som 
har et sikringsbehov . På landsbasis  har vi ca 300 ansatte, og vi tilbyr et bredt spekter av produkter og 
løsninger, samt montasje, service og beredskap. I tillegg er vi Norges største produsent av flettverk til 

gjerder, og har egen produksjon av kundetilpassede aluminiumsprodukter. 

Garda Sikring er en komplett leverandør av sikringsløsninger, med avdelinger over hele landet, der noen kan vise til en 

mer enn 100 år gammel historie. Vi er stolt av historien vår og jobben vi gjør, og er en solid partner for våre kunder og 

samarbeidspartnere – sammen sikrer vi samfunn og verdier.

Vi har erfarne kalkulatører som kan hjelpe med å regne på deres anbud -  bruk oss gjerne til dette!

Ta en titt på våre nye nettsider - gardasikring.no - bli bedre kjent med oss og hva vi kan tilby!

Din 
komplette 
sikrings-
partner!Garda Sikring 

- komplett leverandør av fysisk sikring


