SECURITY
EVENT

SECURITY

9 m. overvågningstårn med eller uden LED lys
og generator, mulighed for overvågnings central
9m. Overvågningstårn Varenr. 50127/28
● Plug and play overvågningssystem med 4 stk. termiske
kameraer, med højtaler for anråb og styrings app til
visning og opsætning af systemet, mulighed for alarm
central overvågning og branddetektion.
● Batteri backup: Optil 5 dage alt efter brug
● El-tilslutning: CEE han 1x16A 230V
● Mål: H: 2,7-9 (m) B: 120 L: 120 cm
● Lyseffekt: mulighed for 4 x 320W LED 217.600 lumen,
5500 m² oplyst, 40 lhm pr. m². op til 60 m. fra tårn
● Generator: mulighed for 8 kVA generator med ca. 140
brandtimer på fuld tank 280 l. diesel

Nr. 11003

Solar power unit inkl. batteri backup oplader
Varenr. 50206
● 2 solpaneler for nem montering med hver maks. 330 W effekt
for 100 %miljøvenlig, grøn elforsyning til overvågningstårn
● H: 150 B: 91 L: 160 cm.
● Vægt: 325 kg.

Nr. 50217

Trailer for overvågningstårn Varenr. 50115
● Synsfri sammenkobling 1800 kg.
● Mål: H:3,3-12 (m.) B: 229 L: 172 cm.

Nr. 50127

Nr. 50115

9 m. Overvågningstårn med hydraulisk mast, med og uden generator og LED
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Varenr.

Materiel

50127

9 m. Overvågningstårn med 4 termiske kamera

50128

9 m. Overvågningstårn med 4 termiske kamera og generator

50204

Lys for overvågningstårn 4 x 320W LED

60032

Diesel for overvågningstårn med generator, max. 14 dage

50206

Solar power unit inkl. batteri backup oplader

50217

PTZ for montering på overvågningstårn 25x zoom

50208

Installation af overvågningstårn teknisk opsætning af software

50207

Overvågning fra alarm central

50115

Trailer for overvågningstårn

11003

Overvågnings skilt 40x26

14013/14

Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

SECURITY
Overvågning til alle formål
● Særdeles velegnet til midlertidig
pladssikring i fjerntliggende
områder uden adgang til strømog datatilslutning.

● Overvågningstårnet har 4

avancerede termiske kameraer,
som overvåger og sikrer din
plads i døgndrift.

● Alarmsignalet fra vores

overvågningstårn giver dig eller
vores alarm central chancen for
detektion og hurtig respons når
en uvedkommende person
befinder sig på din plads.

● I samarbejde med dig markerer vi
din plads op med det
grænseområde, hvor du vil have
din bevægelses alarm til at
reagere.

● Mulighed for 2 solpaneler med

hver maks. 330 W effekt for 100
% miljøvenlig, grøn elforsyning
til overvågningstårn.

● Tilvælg kraftig LED lamper til at
oplyse din plads, samt generator
mulighed så du altid har strøm til
dit overvågningstårn.

● Kameraerne dækker op til 15.000
kvm. og kan indstilles til at
dække i alle retninger
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SECURITY

TEKNIK

Kamera overvågning til montering ude og inde
Kamera overvågning varenr. 16150

● Plug and play overvågningssystem
1 kamera med højtaler og blink alarm samt
styrings app til visning og opsætning
● Leveres i flightcase med 1 stk.
● 4G opkobling samt indbygget GPS
● El-tilslutning: 230V 10A DK stik
● Mål: H: 40 B: 16 D: 15 cm.
● Kapacitet: Optil 7 dages optagelse
● Intelligent drejbar kamera med lav fejl alarmer
● Sirene alarm kan høres op til 50 meter fra kamera
● Nem opsætning med skruer eller strips på facade,
væg eller pæl ude og inde.
● Mulighed for alarm central overvågning.

Varenr. 16150

Varenr. 11003

Kamera overvågning med højtaler og blink alarm
Varenr. Materiel
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16150

1 kamera med inbygget højtaler og blink alarm

50208

Installation af overvågningkamera teknisk opsætning af software

50207

Overvågning fra alarm central

05545

Klargøring og levering af flightcase

11003

Overvågnings skilt 40x26

14013/14

Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Brandmateriel og mærkater

Vandslukker 9 l.
Varenr. 07612

SECURITY
TEKNIK

Kulsyreslukker 5 kg.
Varenr. 07614

Håndsprøjte 16 l.
Varenr. 50224

Ildslukker klistermærke A4
Varenr. 7202

Brand stander med håndsprøjte og branddasker
Varenr. 50225
●
●
●
●

Leveres på palet med 15 stk.
Mål: H: 215 B: 80 cm.
Inventar: håndsprøjte og branddasker
Forbedret for trådløs radio call point

Varenr. 50223

Brand stander med håndsprøjte og branddasker forbedret for trådløs brandalarms system
Varenr. Materiel
07612
07614

Vandslukker 9 l.

50224
07613

Håndsprøjte 16 l.
Branddasker med skaft

7202

Ildslukker klistermærke A4

50225

15 stk. Brand stander på palet med håndsprøjte og branddasker

Kulsyreslukker 5 kg.

Motorola radio call point
50223
14013/14 Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering
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SECURITY

TEKNIK

motorola analogradioer og tilbehør

Håndmike m/kraveclips og
hun for pinstik Nr. 12120

Analog radio med 15
kanaler Nr. 12010

Øresnegl m/clips og spiral
for håndmike Nr. 12421

Ørehænger m/mike og tasteknap m/clips Nr. 12080

Let headset med
tasteknap Nr. 12100

ØrehængerNr. 9922

Fligthcase med 24 radioer

Fligthcase med repeater Nr. 12520

Øreprop Nr. 9921

Kraftig headset med/uden
stemmestyring Nr. 12160

Voicereducer med og uden
stemmestyring Nr. 12140

Megafon Nr. 12180

Mobilstation Nr. 12500

Call point Nr. 50223

Radioer, håndmike, øresnegl, ørehænger, headset og voicereducer
Varenr. Materiel
12010

Radio GP640 analog 15 kanaler, effekt 4W

(leveres i flightcase med op til 24 stk.)

12120
12421

Håndmike med kraveclips og hun for pinstik
Øresnegl med spiral, clips og pinstik for håndmike

12080
12100
12160

Ørehænger med mike, tasteknap med kraveclips

12140

Voicereducer med og uden stemmestyring

12200
50223

Adaptor for pinstik
Motorola radio call point

Let headset med tasteknap
Kraftig headset med og uden stemmestyring

Megafon, mobilstation, repeaterstation, øreprop og ørehænger
Varenr. Materiel
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12180
12500

Megafon, inkl. 8 batterier

12520
9921
9922
12530
12540/41

Repeater analog i flightcase, effekt 25W, 1 kanal incl. antenne og 25 meter antennekabel
Øreprop S-83 med pinstik
Ørehænger ES220 med pinstik
Levering og klargøring af op til 24 radioer
Afhentning af radioer og tilbehør

Mobilstation analog m/15 kanaler, effekt 25W (leveres i flightcase med op til 6 stk.)

Minimumslejepris 2 dage. Lejer sørger selv for returnering til GODIK
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

SECURITY
Motorola GPS Digitalradioer og tilbehør
Digital radio med
display, GPS, BT
og 15 kanaler Nr.
12411

Digital radio GPS
med 15 kanaler
Nr. 12410
Håndmike m/kraveclips
og hun for pinstik
Nr. 12420

Øresnegl m/spiral, clips Øresnegl m/mike og
og pinstik for håndmike taste-knap m/clips
Nr. 12430
Nr. 12421
Fligthcase med 10
digitalradioer med
GPS og 15 kanaler

Kraftig headset med
og uden stemmestyring
Nr. 12450

Bordmikrofon
for digital
mobil station
Nr. 12481
Digital mobilstation 25W 16
kanaler m/håndmike Nr. 12501

4 repeatere i radio vogn med
strøm backup og mast Nr. 16978

Radioer, håndmike, øresnegl og headset
Varenr.

Materiel

12410

Motorola digital radio DP3441 UHF GPS, m/15 kanaler (Leveres i flightcase med op til 10 stk)

12411

Motorola digital radio DP3661 UHF, GPS, BT m/15 kanaler (Leveres i flightcase med op til 10 stk)

12420

Håndmike med kraveclips og hun for pinstik (for digital radio)

12421

Øresnegl med spiral, kraveclips og pinstik for håndmike

12430

Øresnegl med spiral, mike, tasteknap med kraveclips (for digitalradio)

12450

Kraftig headset med og uden stemmestyring (for digitalradio)

12481

Bordmikrofon eller bøjle headset for digital mobilstation

Mobilstation og repeatere
Varenr.

Materiel

12501

Motorola mobilstation DM4601/E UHF, 25W m/15 kanaler

16978

Radio vogn med 9 meter mast, strøm backup og 8 repeatere digital incl. antenne

12490

Levering, klargøring og kodning af op til 10 radioer (Leveres i flightcase med op til 10 stk)

12540/41 Afhentning af radioer og tilbehør

Minimumslejepris 2 dage. Lejer sørger selv for returnering til GODIK
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering
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SECURITY

Bodycam og docking station

TEKNIK

Bodycam med lommeclips varenr. 50220
● Leveres i flightcase med 8 stk.
● WIFI, kabel eller dock opkobling for video
lagering og afspilning
● Indbygget GPS
● Mål: L: 8 B: 5.5 D: 2.6 cm.
● Vægt: 150g.
● Kapacitet: Optil 8 timers optagelse, 32gb.

Varenr. 50220

Bodycam docking station varenr. 50221
● Docking station med inbygget pc for
opkobling til skræme, samt lagering og
afspilning af video.
● Mål: H: 11 B: 40 D: 30 cm.
● Kapacitet: 2 Terabyte
● El- Tilslutning: 230V 16A DK stik

Varenr. 50221

Bodycam med lommeclips og dock for lagering og afspilning af video
Varenr. Materiel
Bodycam (leveres i flightcase med 8 stk.)
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50221

Bodycam docking station

14013/14

Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

SECURITY
Indgangsmølle og karruseller for adgangskontrol
Dobbelte indgangskarruseller
Varenr. 05886
● Mål H. 230, B. 230, D. 150 cm.
● Kapacitet: 2 x 1700 personer pr. time
● Tilslutning: 230V 16A CEE stik
Nettilslutning
● Karrusellerne er udstyret med NFC/
stregkodelæser og lys for
adgangskontrol.
● Karrusellerne kan serieforbindes og er
udstyret med UPS for nødstrøm

Nr. 05881

Dobbelte indgangsmøller
Varenr. 05880/81
Nr. 05886

Mål pakket stor H. 110, B. 190, D. 120 cm.
Mål udsl. stor H. 230, B. 190, D. 220 cm.
Mål pakket lille H. 120, B. 175, D. 120 cm.
Mål udsl. lille H. 120, B. 175, D. 220 cm.
Kapacitet: 2 x 1700 personer pr. time
El- Tilslutning: 230V 16A CEE stik
nettilslutning
● Møllerne er udstyret med NFC og lys for
adgangskontrol.
● Møllerne kan serieforbindes og er udstyret
med UPS for nødstrøm
● Stabelbare og med gaffellommer
●
●
●
●
●
●

● Kontroller adgang til en plads med kort
● Kan nemt aflukkes med hegn omkring

Nr. 50136

Event mobil håndterminal 8" Varenr. 05357

● Ideel til adgangskontrol og scan af billetter og kort
Indgangsmølle og karruseller for adgangskontrol
Varenr.

Materiel

05886

Dobbelte indgangskarruseller excl. levering og montering

05880/81

Dobbelt indgangsmølle excl. levering og montering

05357

Event mobil håndterminal 8" med 4G Datakort (leveres i flightcase)

50136

1 Stander med NFC kortlæser og stregkodelæser

14013/14

Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00

Minimumslejepris 3 dage.

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

9

SECURITY
trafiklys med bom og fjernbetjening
Hurtig, nem og sikker trafikkontrol som letter arbejdet for medarbejdere

● Opsætning af trafiklys på ca. 15 min.
● Sensor registrerer køretøjer under bom
● Let at transportere med gaffellommer
● Ekstra udstyr, 1 Stander med NFC

Teknisk data

Kapacitet åbning: 4,5 - 6 m.
Sikkerhed: Bevægelsessensor
Kontrol: Fjernbetjening
Konstruktion: Galvaniseret
stål, stabelbar kabinet
● El-tilslutning: 230V CEE
● Mål: 120 x 120 x120 cm.
●
●
●
●

kortlæser og stregkodelæser

Nr. 50136

Trafiklys med bom 4,5-6 m. Fastmonteret på palle

10

Varenr.

Materiel

50135

Trafiklys med bom, fastmonteret på palle excl. levering og montering

50136

1 Stander med NFC kortlæser og stregkodelæser

5071

NFC Kort for kortlæser

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

SECURITY

byggeplads, afspærringshegn og rullehegn
Byggeplads hegn Varenr. 07000
● Kapacitet: Højt hegn med klods
1 palle = 30 stk = 105 m
1 lad = 4 paller = 120 stk = 420 m
● Mål 1 stk: H. 200, L. 350 cm.
● Vægt pr. stk.: 21 kg
Nr. 07000

Nr. 07755

Nr. 07752

Nr. 07026

Afspærringshegn
(Cykelhegn) Vare nr. 07006

Nr. 07006

● Kapacitet: 50 cykelhegn pr. palle
ialt 120 m. 6 paletter pr. lad, ialt 720 m
● Mål i stk: H. 110, L. 240 cm.
● Mål 1 pl.: H. 122, B. 195, L. 256 cm.
● Vægt pr. stk.: 14 kg.
● Vægt pr. palle.: 850 kg.

Mobil rullehegn Vare nr. 50210
● Kapacitet: 50 meter rullehegn pr. palle
● Mål i stk: H. 200, L. 5000 cm.

● 50 m. hegn på 1 kvm, samlet og nedtaget
på få minutter

● Kan opstilles både permanent og
midlertidigt

Byggeplads, afspærringshegn og rullehegn
Varenr.
07021

		
1 palle højt hegn uden hegnsdug påsat 30 stk = 105 m.

07752
07755

Afstiver for hegn monteret på betonklods (incl. betonklods)
Afstiver for hegn med jordspyd

07026

Hjul for hegnslåge nylon

07006
50210

Cykelhegn, længde 2,40 m. på pallet á 50 stk ialt 120 m
Mobil rullehegn excl. levering og montering

14013/14 Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering
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SECURITY

Beredskabskontor, Security Produktionsvogn,
m/skærme, forberedt for kameraovervågning
Beredskabskontor, vagtvogn nr. 05125
● Mål udv.: H. 295, B. 250, L. 660 cm.
● Teleskopmast: 7 m. hydraulisk med LED
lamper og for antenne eller WIFI parabol/
accesspoint
● El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
● Synsfri sammenkobling: 2.600 kg.
● Kugletræk: 50 mm.

Vogn med kameraovervågning og kodelås på
dør, udleveringsluger og teleskopmast

Vognen indeholder:
● 2 stk 42" og 1 stk 46" skærme
● 3 stk 22” PC Monitor
● 3 stk PC til overvågning og afvikling
● Mus og tastatur
● Strømbackup/ Aircondition
● Køleskab/ Højskab/ Affaldsstativ
● 4 arbejdspladser med kontorstole.
Vognen er klargjort med netværk for
kameraovervågning og radio GPS Tracking.

3 arbejdspladser med 42” og 46” skærme, PC og monitor
og 3 arbejdspladser med udleveringsvindue ved dør

Security Produktionsvogn nr. 05119
● Mål udv.: H. 295, B. 250, L. 660 cm.
● Teleskopmast: 7 m. hydraulisk med LED
lamper og for antenne eller WIFI parabol/
accesspoint
● El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
● Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
● Kugletræk: 50 mm.
Vognen indeholder:
● 2 stk 42” skærme 1 stk TV
● Køkken med vask og køl
● 5 arbejdspladser med kontorstole.
● Sofagruppe for 6 personer

Beredskabskontor og Security Produktionsvogn med skærme og arbejdspladser
Varenr. Materiel
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05125

Beredskabskontor incl. 25 m. elkabel 400V/16 amp

05117

Security Produktionsvogn incl. 25 m. elkabel 400V/16 amp

09216

Slutrengøring af beredskabskontor/Produktionsvogn

14010

Levering og afhentning (hverdage 06.00 - 16.00)

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

SECURITY

Produktionsvogn med kontorrum, udlev. luge,
køkken med spiseplads, sofa og lager

Produktionsvogn luge varenr. 05117

● Mål udv.: H. 295, B. 250, L. 730 cm.
● Teleskopmast: 7 m. hydraulisk med
LED lamper og antenne
● El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
● Vandtilslutning: 3/4” Nito kobling
● Afløb: 1” Nito kobling
● Afløbskværn: pumpelængde 50 m.
● Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
● Kugletræk: 50 mm.

Inventar kontor:
1 skrivebord m/2 overhylder, 2 stole,
opslagstavle, gulvgennemføring til kabler,
klapbordplade m/2 overhylder (plads for
flightcase) 1 affaldsspand. Vognen er
forberedt til kamera- og GPS digital
radioovervågning
Inventar køkken/opholdsrum:
Køkkenhøjskab, flaskekøler, kaffemaskine, microovn, vask m/afløbskværn, bord, 6 stole, 1 affaldsspand,
hjørnesofa/dobbeltseng, TV.

Produktionsvogn lager varenr. 05116
● Mål udv.: H. 295, B. 250, L. 730 cm.
● Teleskopmast: 7 m. hydraulisk med
LED lamper
● El-tilslutning: 400V 16A CEE stik
● Vandtilslutning: 3/4” Nito kobling
● Afløb: 1” Nito kobling
● Afløbskværn: pumpelængde 50 m.
● Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
● Kugletræk: 50 mm.
● Vognen er forberedt med 7 m.
teleskopmast med LED lys.
Inventar kontor:
1 skrivebord m/2 overhylder, 2 stole, 1
affaldsspand, gulvgennemføring til
kabler, klap-bordplade m/2 overhylder
(plads for flightcase).
Inventar køkken/opholdsrum:
Køkkenhøjskab, flaskekøler, kaffemaskine, vask m/afløbskværn, TV, 1
affaldsspand, hjørnesofa/dobbeltseng.
Inventar lagerrum:
2 hylder på 3 sider.

Produktionsvogn med 2 rum, udleveringsluge og dobbeltdør for flightcase
Varenr.
05117

Materiel		
		

05116

Produktionsvogn m. lagerrum, køkken, sofagruppe og kontor m. luge incl. 25 m. slangesæt

09210

Slutrengøring af Produktionsvogn			
Levering og afhentning (hverdage 06.00 - 16.00)		

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering
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SECURITY

Mobil port i 40" og 20" container og Event sikring
Mobil port i 20" container Varenr 50211
● Mål: H. 270, B. 244, L. 615 cm.
● Port mål: 450 cm.
● Inventar: Anslagsstolpe, 3 stk.
fjernbetjeninger, 5 stk. højt hegn
med klodser

Mobil port i 40" container Varenr 50212
● Mål: H. 270, B. 244, L. 1219 cm.
● Port mål: 800 cm.
● Inventar: Anslagsstolpe, 3 stk.
fjernbetjeninger, 5 stk. højt hegn
med klodser

4,5 m

● Indbygget skydeport for hurtig adgangskontrol
● Godkendte køretøjer får adgang via app eller

20 fod

fjernbetjening.

8m

40 fod

Event sikrings modul 6 meter sektion
Varenr 50214
● Mål: H. 97, B. 65, L. 620 cm.
● Vægt: 600 kg.

● Stopper køretøj på 12 tons ved 60 km/t.
● Sammensættes i moduler efter behov
Mobil port i 40" og 20" container og Event sikring moduler
Varenr.
50211
50212

		
Mobil port i 20" container excl. levering og montering
Mobil port i 40" container excl. levering og montering

50214

Event sikrings modul 6 meter sektion
14013/14 Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00
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Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Event barrier og vej-blokader

SECURITY
Event barrier Varenr.. 50215
● Mål: H. 120, B. 120 cm.
● Vægt: 200 kg.
● Vægt fyldt: 1.300 kg.

● Barrier fyldes med vand på 30
min. til en vægt af 1.300 kg.

● Kan beklædes med betræk for
reklamering

Mobil vej-blokader Varenr.. 50216
● Mål: H. 69, B. 226, L.298 cm.
● El-tilslutning: 230V 16A CEE stik
● Inventar: Hydraulik blokader
betjent med fjernbetjening

● Yderst mobil - ingen fæstning til
jorden

● Manuel udløsning i tilfælde af
strømsvigt

Event barrier og vej-blokader
Varenr.

		
Event barrier excl. levering, montering og betræk

Mobil vej-blokader excl. levering og montering
14013/14 Levering og afhentning hverdage 06.00-16.00

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering
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SECURITY
Transport, servicemedarbejdere

Transport, servicepersonale og slamsugning
Varenr.

Materiel

14011/12 Levering og afhentning lastbil med fejeblad hverdage fra 06.00 - 16.00
14013/14 Levering og afhentning med servicebil hverdage fra 06.00 - 16.00
14100/01 Levering og afhentning med forvogn/kærre fra 06.00 - 16.00
14102/03 Levering og afhentning med blokvogn fra 06.00 - 16.00
14104/05 Levering og afhentning med gardin trailer fra 06.00 - 16.00
14106/07 Levering og afhentning lastbilfrysetrailer hverdage 06.00 - 16.00

16

09000

Slamsugning hverdage fra 06.00 - 16.00 med slamsuger m/vandstank 3000 l.
spildevandstank 6000 l. og højtryksrenser

09005

Slamsugning hverdage fra 06.00 - 16.00 med slamsuger m/vandstank 3000 l.
spildevandstank 10.000 l. og højtryksrenser (stor slamsuger)

09015

Servicemedarbejder uden bil hverdage fra 06.00 - 16.00

09018

Servicemedarbejder med bil hverdage fra 06.00 - 16.00

09016

Servicemedarbejder uden bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel

09017

Servicemedarbejder med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel

09030

Aften- og weekend tillæg 16.00 - 06.00 samt lørdag - søndag og helligdage
servicepersonale, transport og slamsugning

09025

Transport og serviceudkald hverdage 16.00 - 06.00 samt lørdag - søndag og helligdage
+ alm. timetakst og aften- og weekend tillæg

14039

Servicetekniker uden bil hverdage 06.00 - 16.00

14040

Servicetekniker med bil hverdage 06.00 - 16.00

14041

Servicetekniker uden bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel

14042

Servicetekniker med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering
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JYLLAND TERNDRUPVEJ 100 DK-9460 BROVST

SECURITY

FYN INDUSTRIBUEN 2, DK-5592 EJBY

SJÆLLAND, BALDERSBUEN 13, DK-2640 HEDEHUSENE

SECURITY

DØGNSERVICE

Godik Nord/Midtjylland

40 35 74 20

Godik Sønderjylland/Fyn

23 31 36 18
● Brovst

SECURITY

Godik Sjælland

61 62 18 16
Godik Power

72 40 18 16

SECURITY

● Hedehusene

● Ejby

SECURITY

SECURITY
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