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Ställningar      Pris inkl. moms. 

 

Ramställning - Ramsektion i aluminium 
Sektioner om 3x2m alternativt 1x3m, vilket ger en arbetshöjd om 4 respektive 3 
meter. De justerbara fötterna ger möjlighet att höja ytterligare 0-50cm. Säg till oss 
så hjälper vi dig ta fram en ställning som passar just ditt behov. 

50kr/sektion 
Minsta deb. 
1000kr 

 

Ramställning - Trappsektion i aluminium 
Sektion med trappa byggs utanför befintlig ställning och ger smidig och bekväm 
tillgång till alla plan. 
 

75kr/sektion 

 

Fallskyddsnät 
Mjukt fallskyddsnät. Används som skyddsnät vid bland annat, takarbeten. 
Nätet fästes lätt med hjälp av påsydda stroppar/spännband. 
10 x 1,5m. 

25kr/dag 

 

Roofac - Fallskyddsräcke 
Fallskyddsräcke av motviktsprinsip som är väldigt smidigt att montera. 
Grundpaket är 3m därefter läggs tilläggspaketet till för önskad längd. 
Grundpaket = 5 delar, tilläggspaket = 3 delar.  

25kr/del/dag 

 

Viktigt att tänka på!! 
En ställning som ska användas av privatpersoner kan byggas upp utan särskild 
behörighet. Ska ställningen däremot användas som arbetsplats så måste 
ställningen vara uppbyggd av en utbildad ställningsbyggare. Vi hjälper dig gärna. 

Offert lämnas 
på förfrågan. 

 

Personligt fallskydd 

 

Fallskyddssele - Enkel 
Komplett, enklare fallskyddspaket som innehåller allt du behöver för att 
genomföra arbete på höjd. Fallskyddssele, fallstoppslina 10m, förankringssling, 
väska. Kontrollavgift tillkommer. 

125kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Fallskyddssele - Premium 
Bekvämare sele för arbete under längre perioder. 
Kontrollavgift tillkommer. 
 

135kr dag 1  
65kr fr.dag 2 

 

Kopplingssling - Dubbel 
Dubbel kopplingslina av tub-band med stretchkonstruktion och falldämpare. 
Längd 2m. 
Kontrollavgift tillkommer. 

65kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Kopplingssling - Enkel 
Kopplingslina stretch med hajkrok och falldämpare. Smidig stretchkonstruktion 
som underlättar hantering när den inte används. Lämplig för b.la skylift. Längd 2m. 
Kontrollavgift tillkommer.  

65kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Förankringslina - 15m 
Komplett kopplingslina med replås karbiner och falldämpare.  
Kontrollavgift tillkommer. 
 

95kr dag 1  
55kr fr.dag 2 

 

Bandslinga 
Bandslinga för infästning av förankringslina, block eller annat fallskydd. 
 
 

5kr/dag 
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Säkerhet 

 

Trafik-kon 
För smidig avspärrning både inomhus och utomhus. Tillverkad av slagtåligt PP. 
Reflekterande. Höjd 100cm. Vikt ca 7kg med fot. Rördiameter 10cm. 
 

15kr/dag 

 

Varningskon 
Orange varningskon för avspärrning av område. Höjd 70cm  
 
 

10kr/dag 

 

Flaggspel 
23 meter lina med fluorerande flaggor.  
Förbrukningsvara. 
 

299kr/st 

 


