PARKERINGSBØJLER

1.9.2020

Alle priser er excl. forsendelse, opsætning og moms.
1-9 stk.

AS 505

CBG

10-20 stk.

21-50 stk.

1.732,00

1.680,00

1.632,00

2.248,00

2.192,00

2.124,00

2.508,00

2.464,00

2.392,00

1.708,00

1.648,00

1.608,00

1.740,00

1.692,00

1.644,00

456,00

422,00

408,00

2.532,00

2.456,00

2.388,00

Varmgalvaniseret stål, rørdiameter 60/40 mm.
Med røde, reflekterende bånd.
Cylinderlås med 2 nøgler
Kan leveres med samme lås i alle.
Højde over jord 45 cm - Bredde 76 cm.

AS 711-712-713-714

CBG

Varmgalvaniseret stål, rørdiameter 40 mm.
Midterstolpe 80x80 mm.
Cylinderlås med 2 nøgler.
Kan leveres med samme lås i alle.
Højde over jord 70 cm. Bredde 77 cm.
Samme, men i lakeret udgave

TUB 2020

CBG

Varmgalvanisert stål. Spærrebredde 78 cm.
Bøjle rørdiamter 4 cm. Højde opret 48 cm.
Midterstolpe 12x4 cm.
Cylinderlås med 2 nøgler
Kan leveres med samme lås i alle.

SESAM PRIVAT

MRV

Ekstra flad bøjle med cylinderlås og 2 nøgler.
Varmgalvaniseret stål, rørdiameter 4 cm.
Midterstolpe 8 x 8 cm. Højde over jord 57 cm.
Spærrebrede 80 cm. Standardmodel
Kan leveres med samme lås i alle.
Samme, med røde reflekterende bånd.
samme, lakeret hvid og med røde refl. bånd
Merpris for model til nedstøbning.

B 600

CBG

Varmgalvaniseret stål med røde refleksbånd.
Spærrebredde 1 meter - højde 60 cm.
Midterstolpe 6 x 3 cm. Bøjlediameter 4 cm.
Cylinderlås med 2 nøgler.
Kan leveres med samme lås i alle.
Bundplade 25x15 cm.

1-9 stk.

FLEXY 600

10-20 stk.

21-50 stk.

1.996,00

1.928,00

1.880,00

2.136,00

2.072,00

2.020,00

2.648,00

2.568,00

2.496,00

2.788,00

2.696,00

2.612,00

288,00

280,00

4.568,00

4.396,00

4.280,00

Samme, lakeret hvid og med røde striber.

4.656,00
4.760,00

4.492,00
4.620,00

4.368,00
4.488,00

SESAM PLUS FW

4.568,00

4.392,00

4.272,00

4.560,00
4.644,00

4.376,00
4.500,00

4.264,00
4.376,00

CBG

Samme som B600, men uden "vinger".
Højde over jord 60 cm.

FLEXY 750
Samme som B600, men uden "vinger".
Højde over jord 75 cm

FLEXY PV 600

CBG

Samme som B600, men uden "vinger".
Med cirkel for påsætning af skilt.
Højde over jord 60 cm.

FLEXY PV 750

CBG

Som PV 600, men højde 75 cm.

SKILT
Bredde 40 cm - højde 10 cm.
Rørtykkelse for rød krans 4 cm

SESAM PLUS ZL

MRV

Vippestander, der går helt ned i jorden i en
speciel cassette, nedstøbt i jorden.
Leveres med cylinderlås og 2 nøgler.
Galvaniseret stål.
Samme, med røde, reflekterende striber.

MRV

Som ZL, men med lås for trekantnøgle.
Leveres uden trekantnøgle.
Galvaniseret stål.
Samme, med røde, reflekterende striber.
Samme, lakeret hvid og med røde striber.
Trekantnøgle.

LEIT PIN og FLEX PIN

MRV
LEIT PIN er en fastboltet eller flytbar
stander, der lægger sig ned ved en
påkørsel. Retter sig selv op bagefter.
Diameter 10 cm.
Højder 46, 76 eller 100 cm.
Den runde fod bestilles særskilt.
x
FLEX PIN er en fastboltet eller flytbar
stander, der lægger sig ned ved en
påkørsel. Retter sig selv op bagefter.
Den er mere robust og feleksibel end
den ovenstående.
Diameter 10 cm.
Højder 46, 76 eller 100 cm.
Den runde fod bestilles særskilt.
Kæde mellem fler enheder kan leveres
og sidder i drejelige øskener.

1-20 stk.
LEIT PIN WR, hvidlakeret med røde striber

H= 46 cm
H= 76 cm
H=100 cm

Med øsken

FLEX PIN WR

H= 46 cm

i toppen

Hvidlakeret med røde striber

H= 76 cm
H=100 cm

er disse

21-50 stk.

> 50 stk.

286,00
404,00
496,00

272,00
372,00
456,00

260,00
352,00
440,00

496,00
592,00
692,00

464,00
540,00
636,00

440,00
508,00
596,00

176,00
44,00

164,00
40,00

148,00
36,00

ca. 12%
dyrere.

Rund fod - diameter 27 cm.
Kæde, rød/hvid. Leveres i stykker á 10 meter. Pr. meter

AUTOMATISKE P-BØJLER med HÅNDSENDERE
1-10 stk.

PARK
DEFENDER

11-20 stk.

21-50 stk.

CBG
6.924,00

6.716,00

6.516,00

504,00
672,00

504,00
672,00

504,00
672,00

11.072,00

10.540,00

10.124,00

10.140,00
356,00
672,00
1.108,00

9.572,00
356,00
672,00
1.080,00

9.316,00
356,00
672,00
1.044,00

12V, 7A - Batteridrevet
Håndsendere
Batteri

DOMO PARK

TLC
Model A med solceller
samt genopladeligt
batteri
Model B med 230V
Håndsender til begge
Genopladeligt batteri
Batterilader

SESAM MATIC

MRV

Stabil bøjle i kunststof med en overkøringsdel, der er

Enheden virker mellem -20 og +50°C.

låsbar. Ved en skade udskiftes kun selve bøjlen.
Overkøringsdelen tager ikke skade ved påkørsel.
Power via batteri, der holder 3-4 måneder.
B 86 cm. L 83 cm. Højde over jord 85 cm.
SesamMatic + batteri + oplader + monterings-

3.048,00

2.956,00

2.884,00

448,00
484,00
2.772,00

448,00
484,00
2.626,00

448,00
484,00
2.564,00

materiale og -vejledning samt 1 håndsender.
Håndsender
Batteri
Bøjle alene

MRV

BATTERIDREVET BOMSYSTEM

Lille effektivt bomsystem,
betjent med håndsendere.

Priser pr. stk.
uanset antal :

Ingen el-installation er nødvendig.
Kompakt, forud-monteret enhed.

Armlængde 135 cm

Styring via solceller og 6V batteri.

13.950,00

Fjernbetjent med håndsendere.
Med røde, reflekterende striber.

Armlængde 165 cm

Stander af stål, galvaniseret og

14.300,00

pulverlakeret.
Driftsikker og pålidelig elektronik.
Bomarm i alu-profil 6x6 cm.

Armlængde 215 cm

14.550,00

Spærrebredde 120-250 cm.
Vægt 18-24 kg.

Armlængde 265 cm

14.850,00

Boltes fast i beton.
Manuel åbning uden værktøj.
Håndsender
Genopladeligt batteri
Oplader for batteri

HØJDEBEGRÆNSENDE PRODUKTER

690,00
873,00
1.361,00

MRV
I aluminium
1.552,00
1.912,00
2.552,00
2.936,00
3.592,00

Anvendes ved indkørsler til P-huse,

2,0m- 6 kg

ved porte, broer, tunneller, bygge-

2,5m- 7 kg

pladser m.v.

3,0m-11 kg

Alu-profil med beskyttelseskappe,

4,0m-13 kg

diameter 150 eler 200 mm.

5,0m-15 kg

Kan også leveres som rektangulær

Priserner for enten

tynd plade.

rød/hvid eller sort/gul.

Påklæbet rød/hvid eller sort/gul re-

Priserne er for ø=150mm.

flekterende folie.

Merpris for 200mm 20%.

Leveres i længder á 2-5 meter.

Merpris for flad plade 8%.

Specialbredder optionelt.

I kunststof
Anvendes ved indkørsler til P-huse,
ved porte, broer, tunneller, byggepladser m.v.
Rundcylinder i kunststof, Ø=10 cm.
Komplet rød/hvid reflekterende og
med 2 sorte endestykker.
Længde 95 cm. Ved større bredder
sættes flere enheder sammen.
Begge typer leveres med ophængskæder, stålringe m.v.

95cm - 3 kg

636,00

STANDERE, PULLERTER m.v. i RUSTFRISTÅL
MILANO

MRV

Elegant, vejrbestandig, fast pullert
af højeste kvalitet.
Diameter : 60, 76 og 102 mm.
Højde over jord 90 cm.
Nedstøbningsdel 26 cm under jord.
Befæstning med bundplade, der
boltes fast i beton - eller er til nedstøbning i beton - eller den kan leveres som flytbar.
ø=60 mm

1.612,00
1.146,00
1.660,00
144,00

FASTBOLTNING
NEDSTØBNING
FLYTBAR
Trekantnøgle til flytbar

BERLIN

ø=76 mm

1.716,00
1.336,00
1.764,00
144,00

1.860,00
1.436,00
2.044,00
144,00

MRV

Et håndværksmæssigt mesterstykke i ædelt metal med et meget

Nedstøb-

ø= 60 mm

smukt design og yderst robust - med en højglanspoleret overflade,

ning med

ø= 76 mm

der giver den et aristokratisk, fornemt og eksklusivt look.

jordhylster

ø=102 mm

Overfladen er behandlet 3 gange - og BERLIN har lang levetid og er

Fastboltning

ø= 60 mm

tidløs og repræsentativ. Leveres med sokkel som tilbehør.

med bund-

ø= 76 mm

Kan leveres med firmalogo, byvåben eller andet optionelt.

plade

ø=102 mm

Kan leveres til fastboltning, indstøbning, nedstøbning med jordhylster

Flytbar

ø= 60 mm

eller leveres som en flytbar enhed.

med trekant-

ø= 76 mm
ø=102 mm

Ved ind- og nedstøbning er 30 cm nede i jorden.

lås

Højde over jord er 90 cm.

Flytbar

Leveres i 3 diametre : 60, 76 og 102 mm.

med cylin-

ø= 76 mm

derlås

ø=102 mm

Sokkelring

for 60mm

Sokkelring

for 76 mm

Sokkelring

for 102 mm

Trekantnøgle for flytbar
med trekantlås

Til både inden- og udendørs placering.

ø=102 mm

970,00
1.080,00
1.680,00
1.628,00
1.836,00
2.356,00
2.412,00
2.484,00
2.768,00
2.824,00
3.196,00
212,00
256,00
344,00
152,00

SESAM A og SESAM B

MRV
Vippestander med cylinderlås (A)
eller med trekantlås (B).
Galvaniseret stål - eller pulverlakeret rød/hvid eller sort/gul.
Cylinderlås med 2 nøgler.
Trekantnøgle skal medbestilles.
Højde over jord 133 cm.
Ved nedstøbing er 33 cm i jorden.

Model A med cylinderlås og 2 nøgler.
Lakeret :

Fastboltning i beton
Nedstøbning i beton

1.628,00
1.840,00

galvanis.
galvanis.

1.808,00
2.044,00

Model B med trekantlås.
Fastboltning i beton

galvanis.

Nedstøbning i beton

galvanis.

SESAM PLUS A og SESAM PLUS B

Lakeret :

1.692,00
1.976,00

1.896,00
2.188,00

MRV

Vippestander, der går helt ned i jorden og
ligger helt plan med vejen.

A1
Galvaniseret

3.884,00

Trekantlås
Dermed yderst velegnet til biler med lav højde
over vejbanen.

A2
Galvaniseret

4.212,00

Cylinderlås
Leveres med cylinderlås (A) eller med trekant-

B1

lås (B) - cylinderlås med 2 nøgler.

Rød/hvid

4.264,00

Sort/Gul
Leveres galvaniseret (A1 og A2).

Trekantlås
B2

Lakeret rød/hvid eller sort/gul (B1 og B2).

Rød/hvid

4.596,00

Sort/Gul
Højde over jord 100 cm.

Cylinderlås

Leveres med skinne til nedstøbning
i beton i vejbanen.

SESAM
SPRINT

Højde over jord incl. bundplade : 95 cm.
Overfartshøjde kun 6,5 cm.

MRV

Til fastboltning i beton.
Med låsecylinder og 2
nøgler medfølger.
Alu-eloxeret med røde
reflekterende striiber.

1.640,00

PARAT A og PARAT B

MRV
Sænkbar spærrestander - et godt og prisbilligt alternativ til f.eks. Halvautomatiske

MANUEL
3.884,00

og er på samme tid yderst velegnet som
periodisk afspærring af f.eks. en gågade,
et torv eller lign. Den er let at betjene - og
løser en masse problemer, hvor andre
spærrestander ikke helt opfylder det samme.

HALVAUTOMATISK
4.596,00

Leveres med trekantlås (trekantnøgle ikke incl.).
Leveres manuel eller halvautomatisk.
Leveres galvaniseret eller lakeret rød/hvid
eller lakeret gul/sort.
Diameter over jord : 76 mm.
Diameter under jord : 100 mm (med jordhylster).
Højde over jord : 90 cm.

Manuel betjening :

Nede i jorden : 110 cm.

Overdelen hæver sig 5-8
cm over jorden og hæves
derefter med hånden.
Den sætter sig automatisk fast i øverste position.
Ved sænkning trykker man enheden let ned med hånden til låst position.

Halvautomatisk betjening :
Efter drejning af trekantnøglen, hæver en indbygget gasfjeder enheden op og sætter sig automatisk fast i
øverste position. Nedsænkning sker efter et let tryk fra oven, hvorefter den går ned automatisk og låser sig,
hvorefter nøglen tages ud.

SCHUPO

MRV
For anvendelse med

Galvanis.

hængelås, der ikke er

uden øsken

med, men kan bestilles

f. hængelås

særskilt.

Galvanis.

Vippestander, højde

med øsken

over jord 133 cm og

f. hængelås

ved nedstøbning er der

Lakeret u.

33 cm i jorden.

øsken for

Ved levering

Rund stander (ø=6 cm).

hængelås

med øsken

Galvaniseret model -

Lakeret m.

bedes opgivet

eller lakeret rød/hvid.

vipperetning.

1.284,00

1.380,00

1.628,00

1.732,00

øsken for
hængelås
Hængelås

204,00

DROP BOX

TFS
DROP BOX for flytbare "pullerter".
Kan have flere forskellige designs af disse.
DROP BOX dimensioner : 222 x 1.200 mm (hxb).
BOX'en støbes ned i undergrunden og betjenes
via en medf ølgende trekantnøgle.

Trekantnøgle (eller firkantnøgle)

DROPBOX pris pr. stk. :
1-4 stk.

5-9 stk.

3.696,00

3.400,00

140,00

RE-FLEX stele, stationær, excl. LEDs. Højde 856 mm
RE-FLEX stele, stationær, incl. LEDs. Højde 856 mm
TRAFIK stele, stationær, ø=89, h=1.000, rød eller grøn
TRAFIK stele, stationær, ø=89, h=1.000, rød eller grøn
TRAFIK stele, flytbar, ø=102, h=820, rød eller grøn
TRAFIK stele, flytbar, ø=102, h=820, rød eller grøn
MARK stele, stationær, ø=60, h=820 mm
MARK stele, stationær, ø=102, h=820 mm
MARK stele, flytbar, ø=60, h=820 mm
MARK stele, flytbar, ø=102, h=820 mm, grå eller rød
PARK stele, stationær, 145x145, h=1.400 mm
PARK stele, flytbar, 145x145, h=1.400 mm
AMSTERDAM stele, stationær, sort, h=1.450 mm
AMSTERDAM stele, stationær, sort, h=750 mm
AMSTERDAM stele, flytbar, sort, h=750 mm
Fundament til flytbar AMSTERDAM stele
6-kantet nøgle til flytbar AMSTERDAM stele
Øje forberedt til kæde, for AMSTERDAM stele

3.196,00
5.604,00
996,00
996,00
2.320,00
2.320,00
916,00
1.504,00
1.692,00
2.204,00
1.360,00
2.468,00
2.420,00
2.220,00
2.608,00
1.396,00
320
112

Flytbar, excl. LEDS
Flytbar, incl. LEDS
Tillæg for andre farver
Tillæg for andre farver
Tillæg for andre farver
Tillæg for andre farver

5.032,00
7.520,00
140,00
140,00
140,00
140,00

Rabatter ved køb af :
5-9 stk.

Disse steler ("Pullerter") er støbt fast i en rustfri stålkasse, der lægges eller står i DROP BOX'en.

9%

PARAT SP-A

MRV
ø=60 mm

1.784,00

galvaniseret
ø= 70 mm

1.940,00

galvaniseret
ø=76 mm

2.244,00

galvaniseret
ø=60 mm

1.956,00

lakeret
ø=70 mm
Flytbar, aftagelig, spærrestander til veje, til- og frakørsler og andre steder,

lakeret

hvor man vil stoppe færdselen eller åbne for denne.

ø=76 mm

Den er udført i galvaniseret stål, pulverlakeret rød/hvid eller gul/sort.

lakeret

Til nedstøbning i beton med jordhylster.

Firkantet

Højde over jor 1 meter - under jord 33 cm.

70x70 mm

Leveres med cylinderlås og 2 nøgler.

galvaniseret

Leveres i 3 diametre : 60, 70 eller 76 mm.

Firkantet

Kan også leveres firkantet 70 x 70 mm.

70x70 mm

Låser sig helt automatisk, når den er i jorden.

lakeret

Kan leveres med søken for kæde.

Merpris for levering
med øsken for kæde
for alle typerne.

er taget væk

Galvaniseret - samlet længde 2,6 meter,

1.940,00

2.116,00

444,00

jordhylster
når stander

gitterlængde 2,5 meter.

2.308,00

Cover for

204,00

AFSPÆRRINGSGITTER FVZ

2.116,00

MRV
1-10 stk.

1.640,00

11-20 stk.

1.608,00

21-50 stk.

1.544,00

Ramme-diameter 38 mm.
Fodstykker diameter 20 mm.
Højde 1,1 meter - vægt 22 kg.
Leveres med patentbeskyttet lås og 2 nøgler.

AFSPÆRRINGSGITTER FLEXY
Galvaniserede stålrør, samlet i

MRV
1-10 stk.

11-20 stk.

21-50 stk.

højder på 1 meter, stave i flex-stål.
A : Udtrækkelig op til 4m. Vægt 24kg.
B : Udtrækkelig op til 3,6m. Vægt 16 kg.

2.616,00
1.616,00

2.504,00
1.504,00

2.424,00
1.424,00

Mobilt afspærringssystem i kunststof med rød/hvid reflekterende materialer. Højde 1m.
A : Bredde op til 1,6m. Vægt 12,5 kg.
B : Bredde op til 2,0m. Vægt 16,0 kg.
C : Bredde op til 2,4m. Vægt 17,5 kg.
Fodplade ø=42mm, 40x40mm, vægt 29kg.
Der er plads til batteri i fodpladen.

1.512,00
1.596,00
2.040,00
292,00

1.340,00
1.516,00
1.972,00
284,00

1.284,00
1.464,00
1.864,00
280,00

HASTIGHEDSSÆNKENDE "VEJBUMP"
TOP STOP

MRV
Normal-element
Rette-stang
Ende-stykke

Et "vej-bump" i 4 udførelser (størrelser) for hhv.
overfartshastigheder på 10, 20, 30 eller 50 km/t.
Skiftevis gule og sorte elementer - eller alle i
samme farve.
Endestykker er dog altid gule.
Kan lveres med tap, not eller anker - og de kan
altid fastboltes.
Skilte omn advarsel for "bump" kan naturligvis
Normal-elementer har bredder på 250 eller

også leveres.

500 mm og længder på 340, 400 eller 500 mm.

512,00
604,00
612,00
752,00
812,00
856,00
364,00
396,00
444,00

Normal-element 250x340 mm
Endestykker er 340 x 175 mm eller 400 x 250 mm

Normal-element 250x400 mm

eller 500 x 250 mm.

Normal-element 250x500 mm
Normal-element 500x340 mm
Normal-element 500x400 mm
Normal-element 500x500 mm
Endestykke 340 x 175 mm
Endestykke 400 x 250 mm
Endestykke 500 x 250 mm

Leveres med pil-

MRV

Midter-

Fantastisk produkt, der

rabat, der

klæbes fast til asfalt,

kan monte-

beton m.v. og giver en

res overalt.

100% problemfri pas-

L=125 cm.

sage. Leveres med

Højde 10 eller 15 cm. Sort eller rødbrun og med

INDHENT TILBUD

Kan også leveres halvmåneformet eller rund.

markeringer.

hvide, beskyttede, reflekterende felter i hvert modul.

HELLE eller FÆRDSELS-Ø (MIDTERRABAT)

MRV

Advarselssøjle med
bundplade. Ø=16 cm.
Højde 155 cm.

GAMMA FÆRDSELS-Ø.

MRV

Smukt gadedesign i robuste materialer.
Kan være med faste inderdele med et skilt.
Eller være helt uden disse dele.

Skilt, profilforstærket
aluminium.
Diameter 60 cm.

Modulopbygget og består af
Yderring og 2 inderdel.
Kan leveres uden inderdele.
Inderdel med 6cm hul til skilt.
Yderring højde 15 cm.
yderring bredde 1320, 1600,

Bundhylstre.
Rustfri, komplette
med gevind- og
klemmering.
Inder ø= 60 eller 76 mm.

1720 eller 2000 mm.
Yderring dybde 660, 1000
eller 1200 mm.

AL-form
rørbeslag
for ø=60 mm.

INDHENT TILBUD

VEJBANE- og PARKERINGSBÅS PRODUKTER
BIL STOP

MRV

Udført i genbrugsmateriale (gummi-agtigt),
meget stærkt og med lang holdbarhed.
Meget synlig på vejbanen og ved kantsten m.v.
Boltet fast og med reflekterende striber.
Kan klare olie, benzin, vand, sne o.m.a.
Kan klare solens UV-stråler.
Let at installere. Leveres i flere størrelser.

Rundede (som på billede 1)
1

712,00

1.200 x 150 x 45 mm.
Rødbrun eller sort med hvide striber. Vægt 8kg.

Rundede (som på billede 1)
696,00

750 x 120 x 90 mm.
Rødbrun eller sort med hvide striber. Vægt 6kg.

Bjælker (som på billede 3)
Sort/hvid eller sort/gul eller rødbrun/hvid eller
blå/hvid.

2

A:

900 x 150 x 100 mm. Vægt 7,7 kg.

B:

1.200 x 150 x 100 mm. Vægt 10,5 kg.

C:

1.800 x 150 x 100 mm. Vægt 15,5 kg.

412,00
548,00
676,00

Bjælker

3

Boltes fast i vejbanen.
Men det anbefales at
bolte den fast i beton.

GUIDE-, KØ- og AFSPÆRRINGSSYSTEMER

MRV

