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NG-14N. Lav levegg
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Lav levegg med utseende som NG-15N, men med en høyde på ca 139 cm fra bakken. Egner seg godt der man ikke ønsker eller kan benytte de høyeste modellene. Gjør det
enklere å oppfylle naboloven med hensyn til høyde.

Husk å gjøre deg kjent med lokalt regelverk med hensyn til høyder ved bruk av levegger!

Alle produkter fra Norgesgjerde har følgende kvalitet:

Hvitfargen tilsvarer NCS-kode 0500-N, "Klassisk hvit".
Gjennomfarget. Trenger aldri males eller overflatebehandles.
UV-bestandig. Gulner ikke, falmer ikke.
Praktisk talt upåvirket av klimatiske forhold.
Vannavstøtende.
Ingen flassing, flising eller sprekkdannelse i materialer.
Solid og kraftig kvalitet. Beholder sitt utseende år etter år.
Leveres med Norgesgjerdes begrensede livstidsgaranti.
Se nederst på siden under "Meny" for ytterligere produktinformasjon.

Kontakt oss for tilbud
Monteringsveiledning

Spesifikasjoner og Priser
Priser:

Høyde 1,39m koster kr. 2140 pr. seksjon

Priser er pr. seksjon og inkluderer 1 stolpe m/stolpetopp

Pris oppgitt er inkl. 25 % mva Pr 16.02.2015.

! Beregn pris

Lengde:

maks 1,86m pr. seksjon (senter/senter – stolpe/stolpe).

Du kan velge fritt mellom en av toppene på bildene under

Enkel topp

England topp
Standard på rekkverk og levegger
×
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Spesifikasjoner og Priser
Priser:

Høyde 1,39m koster kr. 2140 pr. seksjon

Priser er pr seksjon og inkluderer 1 stolpe m/stolpetopp
Evt. innfestingsmateriell kommer i tillegg avh. av fundament.
Pris oppgitt er ink. 25 % mva. Pr 05.02.2018.

! Beregn pris

Lengde:

maks 1,86m pr. seksjon (senter/senter – stolpe/stolpe).

Relaterte produkter

NG-15N. Høy levegg

NG-15D. Skrå levegg

NG-16N. Høy levegg med stakitt-topp

NG-17N. Høy levegg med espalier

Alle priser er oppgitt inkl. mva. Fraktkostnader, ekspedisjons/fakturagebyr og emballasje/pallekostnad tilkommer. 
Vi tar forbehold om prisendringer grunnet innkjøpspris-, frakt- eller valutaendringer. Vi tar ikke ansvar for feilmålinger i bestillinger oppgitt av kunde.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Lundevågveien 8
4550 Farsund
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Postadresse:
Postboks 152
4552 Farsund

Org.nr: 995 453 037
Telefon: 383 90 400 
E-post: post@norgesgjerde.no
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