Ring og bestil på telefon:
70 40 41 40

PRISLISTE
1. januar 2020
www.danskmobilbeton.dk

Priser på færdigblandet beton pr. 1. januar 2020
Alle priser vises i DKK pr. m3 inkl. faktura-, miljø- og dieseltillæg leveret på Sjælland. Tillæg på kørsel i randområder kan dog
forekomme. Alle priser i parentes er inkl. moms.
Produceres i henhold til varedeklaration, men i overensstemmelse med EN 206-1 og DS 2426. Eksponeringsklasse X0, XC1.
Produceret uden puzzulaner.
Bemærk: Der faktureres for min. 1 m3 og rundes op til nærmeste ½ m3.

Beton (Alle betoner er med Dmaks 16 mm, hvis ikke andet er angivet)
Styrkeklasse (Mpa)

C12/16

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C35/45

Miljøklasse

Passiv

Passiv

Passiv

Passiv

Passiv

Passiv

Aggressiv

cylinder-/terningtrykstyrke

Sætmålsbeton
(Sætmål 60-120 mm)

1.115,00

(1.393,75)

1.155,00

(1.443,75)

1.185,00

1.215,00

(1.481,25)

(1.518,75)

1.325,00

Vibreringsfri beton*

(1.656,25)

(Flydemål 500-600 mm)

1.245,00

Jordfugtig beton

(1.556,25)

(Dmaks 4 mm)

Kantstensbeton

1.115,00

(1.393,75)

1.150,00

(1.437,50)

1.275,00

1.310,00

1.245,00

(1.556,25)

1.380,00

(1.725,00)

1.340,00

(1.593,75)

(1.637,50)

(1.675,00)

1.180,00

1.210,00
(1.512,50)

(1.550,00)

(1.475,00)

1.275,00

(1.593,75)

1.430,00

(1.787,50)

1.370,00

(1.712,50)

1.240,00

*) Vær opmærksom på, at vibreringsfri beton skal håndteres anderledes end sætmålsbeton ved indbygning.

Grøn beton (Alle betoner er med tilslag af nedknust beton (Dmaks 16 mm))
Styrkeklasse (Mpa)

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

Miljøklasse

Passiv

Passiv

Passiv

Passiv

cylinder-/terningtrykstyrke

Sætmålsbeton
(Sætmål 60-120 mm)

1.330,00

(1.662,50)

1.360,00

(1.700,00)

1.500,00

Vibreringsfri beton

(1.875,00)

(Flydemål 500-600 mm)

Jordfugtig beton
(Dmaks 4 mm)

Kantstensbeton

1.420,00

(1.775,00)

1.325,00

(1.656,25)

1.550,00

(1.937,50)

1.450,00

(1.812,50)

1.355,00

(1.693,75)

Vores grøn beton er en miljøvenlig beton udviklet i samarbejde med Teknologisk Institut.
Når du vælger grøn beton er alle tilslag af nedknust beton. Det betyder, at ca. 80% af
den færdige beton består af genanvendte materialer.
Det kalder vi økovenlig bæredygtig beton.

Bestilling af beton, telefon: 70 40 41 40 eller mail: info@danskmobilbeton.dk

www.danskmobilbeton.dk

1.600,00

(2.000,00)

1.700,00

(2.125,00)

Pris ekskl.
moms

Levering af beton
Tillæg for lille læs (pr. m3 læsset er mindre end 5 m3)
Aftalt forlænget byggepladstid (aflæsningstid udover 6 min. pr. m )
3

Ikke aftalt forlænget byggepladstid (aflæsningstid udover 6 min. pr. m )
3

Omlæsningstillæg v. afvigelse mere end 25% under bestilt mængde
Overtid udover normal arbejdstid (udenfor flg. tidsrum: Mandag torsdag kl. 7.00 - 15.00. Fredag kl. 7.00 - 14.00 samt lørdag)
Tillæg for levering efter kl. 18:00 og lørdag

Pris inkl.
moms

kr./m3

300,00

(375,00)

kr./15 min.

200,00

(250,00)

kr./15 min.

400,00

(500,00)

kr.

2.500,00

(3.125,00)

kr./påbeg.
time

500,00

(625,00)

kr. pr. enhed

3.500,00

(4.375,00)

Søn- og helligdage

Ring venligst

For sen afbestilling (senere end kl. 12:00 to hverdage før levering)
Evt. køretid ved for sen afbestilling eller forgæves kørsel
Levering på Lolland, Falster eller Møn pr. bil

kr.

1.000,00

(1.250,00)

kr./time

1.000,00

(1.250,00)

kr.

1.000,00

(1.250,00)

Pris ekskl.
moms

Øvrige tillæg

Pris inkl.
moms

Sætmål 130-160 mm

kr./m3

40,00

(50,00)

Sætmål 170-200 mm

kr./m3

75,00

(93,75)

Varm beton

kr./m3

100,00

(125,00)

Farvet beton, sort (antrasit)

kr./m3

400,00

(500,00)

300,00

(375,-)

Fiber – Wiking 450 nylon

4 kg. pr. kbm

Bestilling af beton, telefon: 70 40 41 40 eller mail: info@danskmobilbeton.dk

www.danskmobilbeton.dk

Pris ekskl.
moms

Betonpumpning*
Opstilling af pumpe og udlægning af slanger indtil 25 meter inkl. 60 min.
pumpning
Pumpning af beton udover 60 min. (v. normal aflæsningstid for beton)

Pris inkl.
moms

kr.

4.500,00

(5.625,00)

kr./15 min.

200,00

(250,00)

kr.

1.000,00

(1.250,00)

Udlægning af slanger 25 - 50 meter
Udlægning af slanger 50 - 75 meter

kr.

2.500,00

(3.125,00)

kr./15 min.

200,00

(250,00)

Ikke aftalt forlænget pumpetid (pumpetid udover normal aflæsningstid)

kr./påbeg. time

1.600,00

(2.000,00)

Overtid udover normal arbejdstid (udenfor flg. tidsrum: Mandag - torsdag
kl. 7.00 - 15.00. Fredag kl. 7.00 - 14.00 samt lørdag)

kr./påbeg. time

500,00

(625,00)

kr.

3.500,00

(4.375,00)

Aftalt forlænget pumpetid (pumpetid udover normal aflæsningstid)

Tillæg for levering efter kl. 18:00 og lørdag

Ring venligst

Søn- og helligdage
For sen afbestilling indtil 50 m(senere end kl. 12:00 to dage før levering)

kr.

2.000,00

(2.500,00)

For sen afbestilling over 50 m (senere end kl. 12:00 to dage før levering)

kr.

4.000,00

(5.000,00)

kr./time

1.000,00

(1.250,00)

Evt. køretid ved for sen afbestilling eller forgæves kørsel

*) Pumpeydelser leveres alene i forbindelse med køb af beton hos Dansk Mobil Beton A/S
Bemærk: Der må forventes affald på aflæsningssted fra rengøring af pumpen efter støbning.

Betaling
Sydbank

6823 0001129203

MobilePay

28530

Dansk Mobil Beton A/S
Bækgårdsvej 78
4140 Borup
CVR: 38380354

Bestilling af beton, telefon: 70 40 41 40 eller mail: info@danskmobilbeton.dk

www.danskmobilbeton.dk

