Affaldsvogn

Til børnene

HAPS
Den originale

FRA HELPING HAND

Handi vogn / Street boss
De komplette rengøringsvogne med plads til både
redskaber og affald gør det både nemmere, hurtigere og
mindre belastende for arme/skuldre at indsamle affald
Mulighed for at genbruge på farten
Øger opsamlingskapacitet og sparer tid og penge
Fleksibel og multifunktionel
Justérbart håndtag, letløbende punktérfri hjul
2 aftagelige store poseholdere, med fejefunktion
gennemborings resistent holdbart polyester,
nem at rengøre
ekstra tilbehør opsamler / skovl / kost
øget produktivitet
lav vedligeholdelse
Street boss har sikkerhedsbremse
og plads til flere redskaber
lav vægt: 8,5/9,5 kg

Varenr.
LCA0001
LCA5000

Varenr.
LP1227VG

pr. sæt

320,00

Består af vest, handsker, pose og opsamler dekoreret som
en drage, leveres i rød pose

LP1227 Opsamler Graptor, 68 cm 260,00
Denne prisliste er gældende pr. 01.03.2020 og annullerer
alle tidligere prislister. Der tages forbehold for trykfejl,
udefra kommende prisstigninger, evt. gebyrer samt
kursstigninger

IMPORT
H.G. ENEMARK ApS
Hovmarken 73, Fløng
2640 Hedehusene
Tlf.: 43966677
hge@hg-enemark.dk
www.hg-enemark.dk

Pris kr.
3.820,00
4.200.00

Pris kr.

Forhandler:

H.G. ENEMARK ApS
www.hg-enemark.dk

Vores miljørigtige produkt kollektion er nøje tilpasset og designet til alle brugere og terræner.
Et barskt og pålideligt redskab til opsamling af
affald, ideel til ujævne overflader

Varenr.
LP1118, 45 cm
LP1133HAP, 84 cm
LP1137HAP, 94 cm
LP1150HAP, 122 cm
LP1172HAP, 180 cm
LP1196HAP, 240 cm
LP1200HAP, 304 cm
Foldbar
LP1321, 55 cm

Pris kr.
310,00
225,00
235,00
460,00
650,00
990,00
1.100,00

Det ultimative redskab til opsamling, fremragende
på enhver overflade i bymiljøet

Varenr.
LP2133, 84 cm
LP2137, 94 cm
LP2150, 127 cm
LP2172, 180 cm
LP2118, 45 cm

Pris kr.
239,00
249,00
465,00
660,00
250,00

Varenr.
LP4020, 81 cm
LP4000, 40 cm

Pris kr.
420,00
490,00

Poseholder til standardaffaldsposer

335,00

Ranger, til det lidt grovere arbejde
LP3035, 88 cm, lige
410,00
LP3036, 88 cm, buet
410,00
Alle priser er excl. moms og levering

Et revolutionerende redskab, der opsamler hunde
efterladenskaber, uanset hvor du er

Alle priser er excl. moms og levering

Varenr.
LP0003HS, firk. m/fejefunktion
LP0009, rund 37 CM m/greb
LP0011, rund 37 CM
Alle priser er excl. moms og levering

Pris kr.
240,00
190,00
185,00
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