
En del av PKS-Gruppen

REKKVERK – BALDAKINER – BESLAG - DELER

Baldakiner
Mange varianter

Stålrekkverk
Modulbasert

Rekkverksdeler

Bestill på nett, e-post eller telefon
Kjøp direkte på boligengros.no, 
e-post: salg@boligengros.no,
eller på tlf. 05080.

Alt er lagervare

Vi pakker og sender varen  
til hele Norge innen 24 timer 
etter mottatt ordre

Glassrekkverk fra



Tysk kvalitetsrekkverk  
endelig tilgjengelig i Norge
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For bestilling:  
salg@boligengros.no, eller tlf. 05080

Glassline gjør det enkelt og 
trygt å kjøpe glassrekkverk

Fordeler
• Tyskprodusert kvalitet

• Konkurransedyktige priser 
(Priseksempel kr 2.490,-/lm 
komplett med glass*)

• Fullstendig dokumentasjon  
og FDV

• Profiler til alle formål

• Alle deler er pakket i en pakke

• Kun 3 meters lengder gir  
lettere håndtering

• Enkel montasje

• Montasjehenvisning på  
alle pakker

* Priseksempel gjelder toppmontert bunnskinne med pakningssett, glass 1000mm høye, og kantbeskytter (eks mva og frakt fra Drammen).

PRISEKS.

2.490,-
PER LM
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Tysk kvalitetsrekkverk fra

Ta kontakt for å finne den løsningen  
som passer ditt prosjekt
For bestilling:  
salg@boligengros.no, eller tlf. 05080

Alle deler medfølger i pakken Alle pakker har montasjehenvisning Alle deler på lager i Norge

Profiler til alle underlag



MODEL 30 – Stålrekkverk

MODELL 30 er et modulbasert 
rekkverk til alle anledninger. Du 
kan enkelt montere og tilpasse 
dette rekkverket på alle underlag.
Enklere blir det ikke - Bestill i dag!

Fordeler
Teknisk Godkjenning av SINTEF.

Består kun av 4 deler.

Lagerføres – sendes ila 24 timer.

Kan tilpasses til alle underlag  
og bredder.

Side og toppmontasje,  
H=1000 mm

Vedlikeholdsfritt  
(varmgalvanisert).

Du monterer enkelt mellom  
5-10 meter pr time.
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Bli en rekkverksleverandør, ha alltid  
et lager av MODELL 30 liggende klar.
For bestilling: salg@boligengros.no, tlf. 05080,  
eller vår nettbutikk boligengros.no.

Vi har alt på lager



Baldakiner

Vi lagerfører en rekke  
dørbaldakiner tilpasset  
norske forhold.
Baldakiner beskytter inngangs-
partiet mot snø og fuktighet.
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For bestilling: salg@boligengros.no, tlf. 05080,  
eller vår nettbutikk boligengros.no.
Vi har alt på lager

Fordeler
Alt på lager – stål, aluminium, 
polykarbonat og glass.

Enkel montasje.

Med eller uten integrert lys.

KAMPANJE

1.900,-

KAMPANJE

2.990,-



Rekkverksdeler
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Delesystemet leveres i børstet syrefast stål, 42,4 mm, godstykkelse 2 mm. 

EB.802.01.16.S, syrefast 316

GC.311.06.16.S, syrefast 316

TF.003.03.16.S, syrefast 316

EP.001.02.16.S, syrefast 316

WB.010.03.04.S, rustfritt 304

GF.004.03.04.M, rustfritt 304

TF.014.24.16.S, syrefast 316

EB.902.01.16.S, syrefast 316

EB.202.01.16.S, syrefast 316

PCH.125.01.16.S, syrefast 316

TS.003.03.16.S, syrefast 316

Rør Ø42,4x2,0 mm, L:6000 
mm. rør42-304, rustfritt 304

GC.313.06.16.S, syrefast 316

PW.207.03.16.S, syrefast 316

UC.001.03.16.S, syrefast 316

Rør Ø42,4x2,0 mm, L:6000 
mm. rør42-316, syrefast 316

Sikkerhetsgjerde for sikring av byggeplasser.

Treskruer 8x100mm/8x85mm.

Murbor 11/13 mm. Stålbor 4,6,8,9 mm.  
Gjengetapp M5,M6.

Fjern overflaterust enkelt

Ekspansjonsbolt 8x85mm.

Glider D2: Enkel og sikker vask av glass.

Diverse / festemateriell

For bestilling: salg@boligengros.no, tlf. 05080,  
eller vår nettbutikk boligengros.no.
Vi har alt på lager



Har du spørsmål om våre produkter?
Ring 05080, eller send e-post til  
salg@boligengros.no – så hjelper vi deg.
Se også nærmere beskrivelse på boligengros.no

Kontor / hentelager
Kniveveien 31 
3036 Drammen

Salg og produkttekniske spørsmål
Telefon: 05080
E-post: salg@boligengros.no

Bolig Engros AS
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Bolig Engros AS har solgt rekkverk 
og baldakiner siden 1993. Selskapet 
har utviklet produktene selv og har 
samarbeidet tett med faglige  
institusjoner, store entreprenører  
og kunder i alle år. Vi har testet våre 
produkter i en årrekke hos SINTEF 
og er en av få bedrifter i bransjen 
som har typegodkjent (TG) rekk-
verk hos SINTEF. Våre produkter er 
trygge, robuste, enkle å montere og 
svært vedlikeholdsvennlige.

For bestilling
salg@boligengros.no
Telefon: 05080 
boligengros.no

Vi har alt på lager
Foto: Trond Joelsen. Byggeindustrien

Alle oppgitte priser eks mva 
og frakt fra Drammen


