Priserne er gældende til og med 31.12.2020. Alle priser er ekskl. moms, fragt og montering. Vi tager forbehold for evt. trykfejl.

HAGS har med egen
fabrik i Skotland et
udvalg der går direkte fra
producenten til dig som kunde.
Derudover har vi andre små
afdelinger og samarbejds‑
partnere som gør I altid kan
få et unikt produkt til en
konkurrencedygtig
pris!

NETLEG
Danmarks største udvalg af netleg!

BASIC
Valgfri farver på alle opstillinger,
mulighed for farvemix og andre
størrelser

✓ 18mm flettet Nylon reb
✓ Rustfrit stål mast
✓ Aluminiumskomponenter

Active 2000
Udsalgspris 66.000,Kampagnepris

Active 4000
Udsalgspris 81.000,Kampagnepris

Active 6000
Udsalgspris 120.000,Kampagnepris

39.000,-

59.000,-

79.000,-

Twin Active 5000
Udsalgspris 234.000,Kampagnepris

159.000,-

* Skal installationen være i helstøbt
gummi, skal der tilkøbes fundering for
dette

Karrusel, CC 1800
Udsalgspris 75.000,Kampagnepris

Karrusel, CC Diamond
Udsalgspris 102.000,Kampagnepris

Karrusel, CC 3000
Udsalgspris 84.000,Kampagnepris

49.000,-

59.000,-

55.000,-
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Skal vi gøre
drømmen
til virkelighed?
HAGS har skabt fede uderum
med vores specieltilpassede
net, kontakt Team HAGS for
yderligere info og GRATIS
arkitektsupport!

DREAMS
Reb – Vores reb er 20 mm og 22 mm
diameter, og perfekte til skolebørn. For
yngre børn kan man også anvende 18
mm reb. Reb er lavet i polyamid (nylon),
et reb kabel med UV beskyttelse som er
brandhæmmende. Hvert reb består af 6
stande, der hver indeholder 24 forstærkede stålstrenge i en polyamidhylster,
hver ende af kablet har en samlingssløjfe fastgjort på kablet med en færdig aluminiumsarm og foret med en slidstang i
rustfrit stål.

Metal rør – Vi tilbyder 12 farver malet
metalrør som vist her. Der kan mod
merpris vælges andre RAL farver.

W5002 Trampolin
Udsalgspris 109.000,Kampagnepris

Igloo Net GS-W805
Udsalgspris 189.000,Kampagnepris

79.000,-

149.000,-

Singe Mast 600 Split
Udsalgspris 149.000,Kampagnepris

119.000,-
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