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En mandskabsvogn er
indrettet med: Rum, bad, 
toilet, håndvask og
dobbeltskabe.
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.400,00
Brandforsikring pr. md. kr. 132,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

MANDSKABSVOGNE / -MODULER

Type 24 – 4 pers. mandskabsvogn

Indretning: 4 pers. mandskabsvogn er indrettet med 
faciliteterne bad, toilet m/kværn, omklædning m/dobbelt- 
skabe og spiserum til 4 pers. 

Inventar: Køleskab • kaff emaskine • kogeplade • bord 
• 4 stole • 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.228, L.570, H.292 cm.
Køreklar vægt: 1.100 kg.
Totalvægt: 1.500 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A
Kugletræk

5700

23
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.750,00
Brandforsikring pr. md. kr. 151,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

MANDSKABSVOGNE / -MODULER

Type 27 – 6 pers. mandskabsvogn

Indretning: 6 pers. mandskabsvogn er indrettet med 
faciliteterne bad, toilet m/kværn, omklædning 
m/dobbeltskabe og spiserum til 6 pers.

Inventar: Køleskab • kaff emaskine • kogeplade • bord 
• 6 stole • 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.250, L.730, H.292 cm.
Køreklar vægt: 1.700 kg.
Totalvægt: 1.800 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A
Kugletræk

7300
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Leje pr. md. kr. 2.940,00
Brandforsikring pr. md. kr. 162,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 28 – 8 pers. mandskabsvogn

Indretning: 8 pers. mandskabsvogn er indrettet med 
faciliteterne bad, toilet m/kværn, omklædning m/dobbelt- 
skabe og spiserum til 8 pers.

Inventar: Køleskab • kaff emaskine • kogeplade  
• 2 borde • 8 stole • 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.250, L.900, H.292 cm.
Køreklar vægt: 2.340 kg.
Totalvægt: 2.600 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A
Kugletræk

9000

25
00

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

MANDSKABSVOGNE / -MODULER



            

Leje pr. md. kr. 2.550,00
Brandforsikring pr. md. kr. 140,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 20 – 10 pers. mandskabsmodul

Indretning: 10 pers. mandskabsmodul er indrettet med 
faciliteterne bad, toilet, omklædning m/dobbeltskabe, 
og spiserum til 10 pers.

Inventar: Køleskab • kaff emaskine • kogeplade • 2 borde 
• 10 stole • 2 trins trappe • 2 stk. nøgle

Mål: B.300, L.960, H.300 cm.
Egenvægt: 6.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb Ø110mm PVC
El: 400V - CEE stik 16A

7300
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

MANDSKABSVOGNE / -MODULER
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.780,00
Brandforsikring pr. md. kr. 208,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 59 – 20 pers. mandskabsmodul

Indretning: 20 pers. mandskabsmodul er indrettet med 
faciliteterne bad, toilet, omklædning m/dobbeltskabe
og evt. tørreskab.

Inventar: 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.330, L.900, H.312 cm.
Egenvægt: 7.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110mm PVC
El: 400V - CEE stik 32A

9000

3300

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

MANDSKABSVOGNE / -MODULER



        

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.880,00
Brandforsikring pr. md. kr. 213,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 22 – 20 pers. mandskabsmodul

Indretning: 20 pers. mandskabsmodul er indrettet med 
faciliteterne bad, toilet, omklædning m/dobbeltskabe og 
tørreskab.

Inventar: 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.300, L.1.020, H.300 cm.
Egenvægt: 7.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110mm PVC
El: 400V - CEE  stik 16A
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 10

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

CITY MODEL

Nu kan man også “stable” letvogne!

Med vores City-model kan man nu også stable letvogne.

Med et meget enkelt monteringssystem kan en stor del 
af vores letvogne i længderne 7,3 m og 8,9 m stables på 
en 20” container.

Det drejer sig om vores type 27, 28 og 33.

Ring og få et godt tilbud på City-Modellen!

28
50

25
91

54
41

MANDSKABSVOGNE / -MODULER



Type 26 – miljøvogn

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 4.620,00
Brandforsikring pr. md. kr. 254,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Indretning: 5 pers. mandskabsvogn er indrettet med 
faciliteterne bad, toilet m/kværn, omklædning (ren og 
beskidt afdeling) og spiserum til 5 pers.

Inventar: Køleskab • kaff emaskine • kogeplade • bord 
• 5 stole • 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.250, L.730, H.292 cm.
Køreklar vægt: 2.020 kg.
Totalvægt: 2.600 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A
Kugletræk 
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

BAD/TOILET

5’eren – stor toilet- og badevogn

Indretning: Vognen indeholder 5 komplette 
badeværelse med toilet og alle nødvendige installationer.

Inventar: 5 stk. 2 trins trapper • 5 badeforhæng 
• 5 toiletbørster • 5 stk. nøgler  

Mål: B.250, L.810, H.300 cm.
Køreklar vægt: 2.450 kg. 
Totalvægt: 3.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø 110
El: 400V - CEE stik 32A
Kugletræk

8100

25
00

Leje pr. md. kr. 6.640,00
Brandforsikring pr. md. kr. 365,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud



BAD/TOILET

Type 17 – det mobile badeværelse

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 1.850,00
Brandforsikring pr. md. kr. 102,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Indretning: Vognen indeholder et komplet badeværelse 
med toilet m/kværn og alle nødvendige installationer.

Inventar: 2 trins trappe • 2 stk. nøgler  

Mål: B.185, L.240, H.292 cm.
Køreklar vægt:: 650 kg.
Totalvægt: 750 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A.
 Der medfølger adapter til 220V
Kugletræk

13
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.550,00
Brandforsikring pr. md. kr. 140,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

BAD/TOILET

VIP type 18 – toiletvogn

Indretning: Vognen indeholder 2 toiletter m/kværn eller 
Ø 110 afl øb og alle nødvendige installationer.
Afl øbstank 650 l.

Inventar: 2 stk. 2 trins trapper • 2 toiletbørster
• 2 stk. nøgler  

Mål: B.185, L.240, H.292 cm.
Køreklar vægt: 850 kg. 
Totalvægt: 1.500 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø 110
El: 400V - CEE stik 16A
Kugletræk

2400
18

50
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Beboelsesvogne / -moduler er
indrettet med bad, toilet,
køkken m/spiseplads og 
soverum.

Endvidere forefi ndes
forskelligt inventar.
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BEBOELSESVOGNE / -MODULER
Type 33 – Beboelsesvogn              

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 2 soverum og komplet badeværelse
m/kværn. Der er monteret TV.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge
m/madrasser • stræklagner • faste skabe • bord • 4 stole 
• køleskab • kaff emaskine • miniovn • mikroovn 
• opvaskemaskine • emhætte • kogeplade
• service til 4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • fejebakke
• gulvspand • opvaskebørste • sanitetsbørste

Mål: B.250, L.730, H.292 cm.
Køreklar vægt: 1.900 kg.
Totalvægt: 2.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A

25
00

Leje pr. md. kr. 3.550,00
Brandforsikring pr. md. kr. 195,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

7300



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Type 33 G – 3 værelser – Beboelsesvogn 

17

Leje pr. md. kr. 4.080,00
Brandforsikring pr. md. kr. 224,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 2 soverum + 1 stort soverum med 
foldedør, komplet badeværelse med kværn.
Der er monteret TV.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge
m/madrasser • stræklagner • faste skabe • sengelamper 
• bord • 4 stole • køleskab • kaff emaskine • miniovn • 
mikroovn • opvaskemaskine • emhætte • kogeplade • 
service til 4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • fejebakke • 
gulvspand • opvaskebørste • sanitetsbørste

Mål: B.250, L.890, H.292 cm.
Køreklar vægt: 2.510 kg.
Totalvægt: 3.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A

25
00

8900
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Type 33 L - 2 værelser – Beboelsesvogn              

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 1 soverum + 1 stort soverum med 
skydedør, komplet badeværelse med kværn.
Der er monteret TV.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge
m/madrasser • stræklagner • faste skabe • sengelamper 
• bord • 4 stole • køleskab • kaff emaskine • miniovn
• mikroovn • opvaskemaskine • emhætte • kogeplade
• service til 4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • fejebakke
• gulvspand • opvaskebørste • sanitetsbørste

Mål: B.250, L.810, H.312 cm.
Køreklar vægt: 2.230 kg.
Totalvægt: 2.600 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A

8100

25
00

BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Leje pr. md. kr. 3.880,00
Brandforsikring pr. md. kr. 213,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.780,00
Brandforsikring pr. md. kr. 208,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 33 M - 4 værelser – Beboelsesvogn

19

BEBOELSESVOGNE / -MODULER

7300
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Indretning: Opholdsrum m/køkken og spiseplads til
4 personer, forgang, 4 soverum, komplet badeværelse 
med kværn. Der er monteret TV.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge m/madrasser 
• stræklagner • faste skabe • bord • 4 stole • køleskab 
• kaff emaskine • miniovn • mikroovn • opvaskemaskine 
• emhætte • kogeplade • service til 4 pers.
• gulvskrubbe • fejekost • fejebakke • gulvspand
• opvaskebørste • sanitetsbørste

Mål: B.250, L.730, H.292 cm.
Køreklar vægt: 2.600 kg.
Totalvægt: 3.000 kg. 
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Type 33 XL - 4 værelser – Beboelsesvogn              
BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Leje pr. md. kr. 4.080,00
Brandforsikring pr. md. kr. 224,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Indretning: Opholdsrum m/køkken og spiseplads til
4 personer, forgang, 4 soverum, komplet badeværelse 
med kværn. Der er monteret TV.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge m/madrasser 
• stræklagner • faste skabe • sengelamper • bord • 4 stole
• køleskab • kaff emaskine • miniovn • mikroovn • opvaske-
maskine • emhætte • kogeplade • service til 4 pers.
• gulvskrubbe • fejekost • fejebakke • gulvspand
• opvaskebørste • sanitetsbørste

Mål: B.250, L.900, H.292 cm.
Køreklar vægt: 2.610 kg.
Totalvægt: 3.000 kg. 
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A

9000

25
00



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.280,00
Brandforsikring pr. md. kr. 180,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 34 B - 2 værelser – Beboelsesvogn

21

BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Indretning: 2 soverum/kontor, tekøkken, entre, komplet 
badeværelse. 

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • kaff emaskine • mini 
køleskab • 2 keramiske kogeplader • røgalarm

Mål: B.250, L.730, H.300 cm.
Køreklar vægt: 1.920 kg.
Totalvægt: 2.500 kg. 
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A

7300

25
00
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.360,00
Brandforsikring pr. md. kr. 185,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 41 – Beboelsesmodul - studiebolig
BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Indretning: 1 rum, køkken, komplet badeværelse. 

Inventar:  2 trins trappe • 2 nøgler • 1 seng m. madras 
• faste skabe • bord • 2 stole • køleskab • kaff emaskine • 
kogeplade (2 kogezoner) • service til 2 pers. • gulvskrub-
be • fejekost • fejebakke • gulvspand • sanitetsbørste 
• røgalarm • 2 el radiatorer • 2 persienner

Mål: B.360, L.600, H.319 cm.
Totalvægt: 4.500 kg. 
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A

6000

36
00



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 7.990,00
Brandforsikring pr. md. kr. 339,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 42 – Beboelsesmodul

23

BEBOELSESVOGNE / -MODULER

12000
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Indretning: Beboelsespavillon med loft i kip.
Opholdsrum m/køkken og spiseplads til 4 personer, 
forgang, 3 soverum, komplet badeværelse.
Ventilation med varmegenvinding.
Der er monteret TV.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 boksmadrasser 
• stræklagner • faste skabe • sengelamper • bord
• 4 stole • køleskab m/fryser • kaff emaskine • komfur 
• mikroovn • opvaskemaskine • vaskemaskine • tørre-
tumbler • emhætte • service til 4 pers. • gulvskrubbe
• fejekost • fejebakke • gulvspand • opvaskebørste
• sanitetsbørste

Mål: B.350, L.1200, H.319 cm.
Egenvægt: 8.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm 
El: 400V - CEE stik 32A
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 5.700,00
Brandforsikring pr. md. kr. 314,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 44 – Beboelsesmodul
BEBOELSESVOGNE / -MODULER

10500

35
00

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 4 soverum med skabe og komplet 
badeværelse. Der er monteret TV. Mulighed for tilvalg af 
enten tørreskab eller vaskemaskine og tørretumbler.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 boksmadrasser
• stræklagner • faste skabe • bord • 4 stole • køleskab • 
kaff emaskine • komfur • mikroovn • opvaskemaskine • 
emhætte • service til 4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • 
fejebakke • gulvspand • opvaskebørste • sanitetsbørste 

Mål: B.350, L.1050, H.319 cm.
Egenvægt: 8.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm
El: 400V - CEE stik 32A



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 5.500,00
Brandforsikring pr. md. kr. 303,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 46 – 3 værelser - Beboelsesmodul 
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BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 3 soverum med skabe og komplet 
badeværelse. Der er monteret TV. Mulighed for tilvalg af 
enten tørreskab eller vaskemaskine og tørretumbler.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 boksmadrasser
• stræklagner • faste skabe • bord • 4 stole • køleskab • 
kaff emaskine • komfur • mikroovn • opvaskemaskine • 
emhætte • service til 4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • 
fejebakke • gulvspand • opvaskebørste • sanitetsbørste 

Mål: B.350, L.1050, H.319 cm.
Egenvægt: 8.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm
El: 400V - CEE stik 32A

10500

35
00
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 5.300,00
Brandforsikring pr. md. kr. 292,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 47 - 2 værelser – Beboelsesmodul
BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 2 soverum med skabe og komplet 
badeværelse. Der er monteret TV. Mulighed for tilvalg af 
enten tørreskab eller vaskemaskine og tørretumbler.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 boksmadrasser
• stræklagner • faste skabe • bord • 4 stole • køleskab • 
kaff emaskine • komfur • mikroovn • opvaskemaskine • 
emhætte • service til 4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • 
fejebakke • gulvspand • opvaskebørste • sanitetsbørste 

Mål: B.350, L.1050, H.319 cm.
Egenvægt: 8.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm
El: 400V - CEE stik 32A

10500

35
00



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 7.300,00
Brandforsikring pr. md. kr. 402,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 48/48S – 2 værelser - Beboelsesmodul

27

BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 2 soverum med skabe og komplet 
badeværelse. Der er monteret TV. 

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge m. 
madrasser • stræklagner • faste skabe • bord • 4 stole • 
køleskab • kaff emaskine • komfur • opvaskemaskine • 
emhætte • vaskemaskine • service til 4 pers. 
• gulvskrubbe • fejekost • fejebakke • gulvspand 
• opvaskebørste • sanitetsbørste 

Mål: B.350, L.1200, H.319 cm.
Egenvægt: 10.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm
El: 400V - CEE stik 32A

12000

3500
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 7.525,00
Brandforsikring pr. md. kr. 414,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 48/48S - 3 værelser – Beboelsesmodul
BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 3 soverum med skabe og komplet 
badeværelse. Der er monteret TV. 

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge m. 
madrasser • stræklagner • faste skabe • bord • 
4 stole • køleskab • kaff emaskine • komfur  
• opvaskemaskine • emhætte • vaskemaskine • service til 
4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • fejebakke • gulvspand • 
opvaskebørste • sanitetsbørste 

Mål: B.350, L.1200, H.319 cm.
Egenvægt: 10.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm
El: 400V - CEE stik 32A

12000

3500



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 7.775,00
Brandforsikring pr. md. kr. 428,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Type 48/48S – 4 værelser - Beboelsesmodul

29

BEBOELSESVOGNE / -MODULER

Indretning: Opholdsrum med køkken og spiseplads til 
4 personer, forgang, 4 soverum med skabe og komplet 
badeværelse. Der er monteret TV. 

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge m. 
madrasser • stræklagner • faste skabe • bord • 
4 stole • køleskab • kaff emaskine • komfur • 
opvaskemaskine • emhætte • vaskemaskine • service til 
4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • fejebakke • gulvspand • 
opvaskebørste • sanitetsbørste 

Mål: B.350, L.12000, H.319 cm.
Egenvægt: 10.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm
El: 400V - CEE stik 32A

12000

3500
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PAVILLONER TIL MANGE FORMÅL

Produktion, salg og udlejning af pavilloner
De opfylder bygningsreglementets krav BR10 og BR15 med et meget lavt energi-
forbrug • Både til midlertidig og permanent brug • Fleksible at indrette og nemme 
at udvide • Kan indrettes efter ethvert behov • Ingen fugtskader, bygges i tørre 
omgivelser i produktionshal • Hurtig produktion, ingen vejrligsproblemer • Hurtig 
etablering • Udseende/indretning efter eget valg • Individuel facade efter ønske 
• Kan opføres som selvstændige bygninger i fl ere etager, eller bygges sammen 
med bestående bygninger • Reduceret rumklang/opfylder alle krav om arb.miljø.

Amerikavej 1 · 7000 Fredericia · Tlf.: 7020 3566
 mobilhouse.dk · info@mobilhouse.dk
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Spise- og kontorvogne kan 
bruges til mange formål.
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.240,00
Brandforsikring pr. md. kr. 123,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

SPISE- /KONTORVOGNE
Type 34 L – Letvogn

Indretning: Vognen indeholder 2 separate rum og kan 
udstyres efter behov.

Indretning: Forgang og 2 rum 

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler

Mål: B.250, L.730, H.292 cm.
Køreklar vægt: 1.580 kg.
Totalvægt:  2.000 kg
El: 400V - CEE stik 16A

7300

25
00



SPISE- /KONTORVOGNE

33

Type 35 – 4 pers. spisevogn  m/toilet

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 1.720,00
Brandforsikring pr. md. kr. 95,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Indretning: 4 pers. spisevogn m/spisefaciliteter og toilet 
m/kværn.

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler • bord • 4 stole 
• køleskab • kaff emaskine • kogeplade

Mål: B.230, L.320, H.292 cm.
Køreklar vægt: 840 kg.
Totalvægt: 1300 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A
Kugletræk

3200

23
00
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Indretning: 6-8 pers. spisevogn er indrettet m/spisefaci-
liteter og toilet m/kværn.

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler • bord • 6 stole
• køleskab • kaff emaskine • kogeplade

Mål: B.230, L.420, H.292 cm.
Køreklar vægt: 840 kg.
Totalvægt: 1.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A
Kugletræk

Type 36 – 6 pers. spisevogn m/toilet

4200

23
00

Leje pr. md. kr. 1.950,00
Brandforsikring pr. md. kr. 107,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

SPISE- /KONTORVOGNE



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.150,00
Brandforsikring pr. md. kr. 118,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

SPISE- /KONTORVOGNE
Type 37– 10 pers. spisevogn m/toilet

35

Indretning: 10 pers. spisevogn er indrettet m/spisefaci-
liteter og toilet m/kværn.

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler • 2 borde • 10 stole
• køleskab • kaff emaskine • 2 kogeplader 

Mål:  B.230, L.570, H.292 cm.
Køreklar vægt: 1.100 kg.
Totalvægt:  1.500 kg.
Vand:  3/4” 
Afl øb:  1” 
El:  400V - CEE stik 16A
Kugletræk

5700

23
00
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.570,00
Brandforsikring pr. md. kr. 141,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

SPISE- /KONTORVOGNE
Type 39 – 10 pers. spisemodul

Indretning: 20 pers. spisevogn er indrettet med spisefa-
ciliteter til 20 personer. 

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler • 3 borde • 20 stole
• køleskab • kaff emaskine • kogeplade

Mål:  B.300, L.840, H.270 cm.
Egenvægt:  3.200 kg.
El:  400V - CEE. stik 16A



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 4.080,00
Brandforsikring pr. md. kr. 224,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

SPISE- /KONTORVOGNE
Type 38M – 20 pers. spisevogn m/toilet

37

Indretning: Spisevogn er indrettet med køkken, komplet 
badeværelse og toilet m/kværn. Et stort opholdsrum, der 
kan deles i to med en foldedør. Der er monteret TV.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • køleskab
• kaff emaskine • kogeplade • emhætte
• opvaskemaskine

Mål: B.250, L.890, H.300 cm.
Køreklar vægt: 2.200 kg.
Totalvægt: 2.500 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: 1”
El: 400V - CEE stik 16A
Kugletræk

8900

25
00
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DOWNLOAD

Så scan denne kode med din telefon 
eller tablet

S A LG  O G  U D L E J N I N G

Basismoduler

Containere

Beboelsesvogne

Mandskabsvogne

Spise- og kontorvogne

Systemmoduler

Pavilloner

Ønsker du brochuren som pdf?

eller fi nd den på mobilhouse.dk/download
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Systemmodulerne kan bruges 
til mange formål. 

De kan sammensættes efter
behov. Adskilles evt. med dør 
eller lysning.
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SYSTEMMODULER
Modulløsninger  

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan 
vi også forestå alt i forbindelse med transport, 
opsætning og tilslutning. Enheden skal place-
res på bæredygtig underlag.

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

modul 50 + 51 + 52modul 50 + 51

Genhusning:

Klasseværelser:
modul 54 + 55 + 56 + 54 + 55modul 54 + 55 + 56



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan 
vi også forestå alt i forbindelse med transport, 
opsætning og tilslutning. Enheden skal place-
res på bæredygtig underlag.

SYSTEMMODULER
Modulløsninger

41

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

Kontorer:

SFO:

modul 51 + 51 + 52 modul 50 + 54 + 55

modul 54 + 55 + 50 modul 50 + 51 + 54 + 55 + 56
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.000,00
Brandforsikring pr. md. kr. 165,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 56 – forgang og 2 toiletter

Indretning: Modul indeholdende stort rum,
forrum og 2 toiletter. 

Inventar: 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 6.500 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 PVC
El: 400V - CEE stik 16A

9000

33
00

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

SYSTEMMODULER



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.500,00
Brandforsikring pr. md. kr. 193,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 50 – 2 rum, bad, toilet, gang og tekøkken

Indretning: Badeværelse med toilet, bruseniche og 
håndvask, gang, køkken m. spiseplads, kontor/værelse 

Inventar: Køleskab • emhætte • kogeplade • opvaske-
maskine • 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 6.500 kg.
Vand:  3/4”
Afl øb: Ø110 PVC 
El: 400V CEE stik 32A

43

9000

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

SYSTEMMODULER

33
00
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.700,00
Brandforsikring pr. md. kr. 149,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 51 – 2 rum og 1 gang

Indretning: Modul indeholdende to store rum, der kan 
anvendes som kontorer, mødelokaler eller værelser. 

Inventar: 2 trins trappe • 2 stk. nøgler 

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 6.000 kg.
El: 400V - CEE stik 16A

9000

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

SYSTEMMODULER
33

00



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.500,00
Brandforsikring pr. md. kr. 138,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 52 – 1 rum

Indretning: Modul, der består af et stort rum. Rummet er 
ideelt som kontor, mødelokale, spiselokale, kantine og
legerum i SFO.

Inventar: 2 trins trappe • 2 stk. nøgler 

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 5.000 kg. 
El: 400V - CEE stik 16A

45

9000

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

SYSTEMMODULER

33
00
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.500,00
Brandforsikring pr. md. kr. 138,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 53 – 1 rum, åben i begge sider 

Indretning: Modul, der består af et stort rum. Rummet er 
åbent i begge sider. 

Dette modul anvendes til at sætte sammen med andre 
moduler og dermed skabe de ønskede lokaler efter 
behov. Ideel til at skabe kontorer, mødelokaler, kantine, 
butik, lager, børnehaver eller evt. SFO. 

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 4.500 kg.
El: 400V - CEE stik 16A

9000

33
00

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

SYSTEMMODULER



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.500,00
Brandforsikring pr. md. kr. 138,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 54/55 – 1 rum, åben i venstre side 

Indretning: Modul, der består af et stort rum. Rummet 
er ideelt
som kontor, mødelokale, spiselokale, kantine og
legerum i SFO.

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 5.000 kg. 
El: 400V CEE stik - 16A
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BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

SYSTEMMODULER
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.780,00
Brandforsikring pr. md. kr. 208,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 57

Indretning: Modul, der består af køkken/opholdsrum og 
2 komplette badeværelser. 

Inventar: 2 trins trappe • 2 stk. nøgler • opvaske-
maskine • emhætte • køleskab med frys • komfur

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 6.500 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø 110 mm. PVC
El: 400V - CEE stik 32A

33
00

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

SYSTEMMODULER

9000



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.780,00
Brandforsikring pr. md. kr. 208,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 59

Indretning: 20 pers. mandskabsmodul er indrettet med 
faciliteterne bad, toilet, omklædning m/dobbeltskabe
og evt. tørreskab.

Inventar: 2 trins trappe • 2 stk. nøgler

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 7.000 kg.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110mm PVC
El: 400V - CEE stik 32A

49
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 3.980,00
Brandforsikring pr. md. kr. 219,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

Modul 58 – 4 rum 

Indretning: Forgang, opholdsrum m/køkken, 4 soverum 
og toilet m/håndvask, bad. Der er monteret TV.

Inventar: 2 trins trappe • 4 nøgler • 4 senge 
m/madrasser • stræklagner • bord • faste skabe • 4 stole 
• køleskab • keramisk kogeplade • kaff emaskine 
• miniovn • mikroovn • opvaskemaskine • emhætte • 
service til 4 pers. • gulvskrubbe • fejekost • fejebakke • 
gulvspand • opvaskebørste • sanitetsbørste

Mål: B.330, L.900, H.319 cm.
Egenvægt: 6.500 kg. 
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm 
El: 400V - CEE stik 32A

BYG SELV - ONLINE
www.mobilhouse.dk

33
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9000

SYSTEMMODULER
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Basismoduler er moduler, 
der overholder skurvogns-
regulativet og kan sættes 
sammen og stables som 
systemmodulerne.
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.340,00
Brandforsikring pr. md. kr. 129,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

BASISMODULER
Type 21

9600

30
00

Indretning: 1 rum, 10 dobbeltskabe, bad og toilet.

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler 

Mål: B.300, L.960, H.273 cm.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm 
El: 400V - CEE stik 16A



Indretning: Mellemgang, opholdsrum m/køkken, 1 rum 
og toilet m/håndvask.

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler • køleskab • keramisk 
kogeplade• emhætte

Mål: B.300, L.960, H.283 cm.
Vand: 3/4”
Afl øb: Ø110 mm 
El: 400V - CEE stik 16A

30
00

9600

Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.860,00
Brandforsikring pr. md. kr. 158,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

BASISMODULER
Type 23

53
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.550,00
Brandforsikring pr. md. kr. 140,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

BASISMODULER
Type 25

9600

30
00

Indretning: Mellemgang, 2 rum, vinduer i begge gavle.

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler 

Mål: B.300, L.960, H.283 cm.
El: 400V - CEE stik 16A



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 2.450,00
Brandforsikring pr. md. kr. 135,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

BASISMODULER
Type 29

55

Indretning: Et stort rum med vinduer i begge gavle og 
dør i siden. 

Inventar: 2 trins trappe • 2 nøgler 

Mål: B.300, L.960, H.283 cm.
El: 400V - CEE stik 16A

33
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Så scan denne kode med din telefon 
eller tablet
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Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 490,00
Brandforsikring pr. md. kr. 50,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

CONTAINERE
Type 02 – “20 fods” container 

Containeren er anvendelig til opmagasinering.
Trucklommer og løftebeslag. 

Inventar: CC container låsebom monteret.
Evt. containerlås med 2 nøgler.

Mål: B.244, L.601, H.259 cm.
Egenvægt: 2.400 kg.

6010

2440



Transport og tilslutning:
Når du lejer materiel hos Mobilhouse A/S, kan vi også forestå alt i 
forbindelse med transport, opsætning og tilslutning. Enheden skal 
placeres på bæredygtig underlag.

Leje pr. md. kr. 965,00
Brandforsikring pr. md. kr. 53,00
Ved langtidsleje: Ring for tilbud

CONTAINERE
Type 02 – “20 fods” container, isoleret 

Isoleret container er anvendelig til opmagasinering. 
Trucklommer og løftebeslag.

Inventar: CC container låsebom monteret
Evt. containerlås med 2 nøgler.

Mål: B.244, L.601, H.259 cm.
Egenvægt: 2.800 kg.
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BRUGTESKURVOGNE.DK
er vores hjemmeside til salg af brugt materiel.

Der kommer hele tiden nye tilbud!
Klik ind og gør en god handel!
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På de følgende sider er der 
eksempler på tilbehør, der 
kan lejes eller købes.

Tilbehør, transport

&
det med småt
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Alle priser i brochuren
er ekskl. moms

DIVERSE
Slanger, kabler, tanke, pumper og tilbehør

El-kabel 400V, 25 m  Leje pr. mdr.:   kr.  100,00
   
El-kabel 400V, 25 m Salgspris:  kr.  690,00

Vandslange, 25 m  Leje pr. mdr.:  kr.  50,00
  
Vandslange, 25 m  Salgspris:  kr.  360,00

Vandslange m/el tracing:

Vandslange, 25 m  Leje pr. mdr.:  kr. 250,00   

Vandslange, 25 m  Salgspris:  kr.  3.680,00

Afl øbsslange, 25 m  Leje pr. mdr.: kr.  100,00 

Afl øbsslange, 25 m  Salgspris:  kr.  520,00

Afl øbsslange m/el tracing:

Afl øbsslange, 25 m  Leje pr. mdr.:  kr. 250,00

Afl øbsslange, 25 m  Salgspris:  kr.  3.680,00



Alle priser i brochuren
er ekskl. moms

DIVERSE
Slanger, kabler, tanke, pumper og tilbehør
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Afl øbsrør Ø110 pr. m  Leje pr. mdr.:   kr.  7,50
   
Afl øbsrør Ø110 pr. m. Salgspris:  kr.  75,00

Toiletkværn  Leje pr. mdr.:  kr.  320,00
  
Toiletkværn  Salgspris:  kr.  3.600,00

Trailerlås m/hængelås  Leje pr. mdr.:  kr. 50,00   

Trailerlås m/hængelås  Salgspris:  kr.  320,00

Spildevandstank   Leje pr. mdr. fra: kr.  200,00
1000 - 4.500 l

Fladskærm - TV m/DVD   Salgspris:  kr.  2.699,00
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Alle priser i brochuren
er ekskl. moms

DIVERSE
Slanger, kabler, tanke, pumper og tilbehør

Lang trappe m/repos  Leje pr. mdr.:   kr.  465,00
   

Bord  80x120 cm  Leje pr. mdr.:  kr.  38,00
Bord  80x120 cm  Salgspris:  kr.  888,00  
Bord  80x180 cm  Leje pr. mdr.:  kr.  48,00
Bord  80x180 cm   Salgspris:  kr.  1.150,00

Stabelseng m/madras Leje pr. mdr.:  kr. 69,00   

Stabelseng m/madras  Salgspris:  kr.  1.980,00

Stol Leje pr. mdr.: kr.  9,00 
Stol Salgspris:  kr.  195,00
Kontorstol  Leje pr. mdr.: kr.  48,00

Høj reol Leje pr. mdr.: kr.  68,00
Lav reol Leje pr. mdr.:  kr.  48,00
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Lejebetingelser – Mobilhouse A/S

• Lejemålet regnes fra og med den dag hvor det lejede forlader Mobilhouses plads, samt til og med 
den dag, det tilbageleveres til Mobilhouses plads – begge dage inkl., dog minimum indtil opsigelsespe-
rioden udløb. Opsigelsen skal ske med mindst 14 dages varsel, såfremt andet ikke er aftalt.
• Ved modtagelse, afhentning eller levering skal kunden/lejer kunne fremvise gyldig nødvendig 
legitimation.
• Ved aflæsning af materiellet skal lejer, eller en af lejer godkendt person, underskrive gældende leve-
ringspapirer. Er lejer, eller en af lejer godkendt person, ikke til stede ved aflæsning, bliver det afleveret 
for lejers regning og risiko.
• Ved ønske om fremsendelse af papirfaktura afregnes et gebyr på 50 kr.
• Den indgåede lejeaftale skal være accepteret, enten ved elektronisk accept eller pr. underskrift, inden 
det lejede materiel kan udleveres. Lejen beregnes i henhold til lejeaftalen. Betalingsbetingelser 8 dage 
netto fra fakturadato.
• Hvis ikke den aftalte leje betales rettidigt vil evt. rabat på lejen bortfalde og det lejede vil herefter blive 
faktureret til gældende listepris. Såfremt der er aftalt forlængede betalingsbetingelser vil disse blive 
ændret til standardbetingelsen 8 dage netto. Rykkerskrivelser pålægges gebyr 100 kr.
• Lejen faktureres fra lejeaftalens start med min. 1 måneds forudbetaling af leje uanset lejemålets 
længde. Lejemålet er altid på min. 1 måned. Såfremt betaling ikke erlægges rettidigt, er udlejeren be-
rettiget til at afbryde lejemålet, uden at vores tilgodehavende for ikke betalt leje af den grund bortfalder. 
Rente og inkassoomkostninger betales af lejeren.
• Mobilhouse fakturerer lejeren for obligatorisk brandforsikring, med mindre lejeren selv kan fremvise 
dokumentation for at det lejede materiel og inventar er forsikret gennem lejer. Brandforsikring fakture-
res pr. påbegyndt måned. Lejeren er pligtig til selv at tegne nødvendige forsikringer.
• Lejeren afholder, hvor intet andet er nævnt i vores prisliste, alle udgifter i forbindelse med betjeningen 
af grejet samt eventuel tilslutning til el, vand, kloak og lignende. Udskiftning af defekte lysstofrør og 
elpærer i lejetiden er for lejers regning. Lejeren er forpligtiget til selv at rense tagrender og tagnedløb 
for nedfaldne blade og lignende. Ligeledes, altid sørge for at den nødvendige ventilation, under de 
lejede enheder, ikke er blokeret af genstande, nedfaldne blade og lignende. Udlejeren har til enhver tid 
adgang til det lejede. Lejer er bekendt med, at udlejers rettigheder til det lejede kan være afledt af en 
kontrakt med en tredjemand, f.eks. et finansieringsselskab, som ejer det udlejede. Lejeren er bekendt 
med og accepterer, at udlejnings-enhedens ejer til enhver tid er berettiget til at indtræde i nærværende 
lejekontrakt i stedet for udlejer, og at en meddelelse herom fra udlejnings-enhedens ejer til lejeren 
medfører, at lejeren derefter kun kan betale såvel skyldige som fremtidige beløb vedr. lejemålet med 
frigørende virkning til det lejedes ejer. Indtil sådan meddelelse er givet, skal lejeren dog erlægge et-
hvert beløb til udlejer. Det lejede må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke fremlejes eller fremlånes, 
anvendes til andet arbejde, anvendes på anden måde eller flyttes til andet sted end det aftalte. Lejeren 
bærer risikoen for enhver skade på det lejede der indtræffer i lejeperioden. 
Udlejeren dækker under ingen omstændigheder lejerens driftstab. Lejeren er ansvarlig for forskrifts-
mæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede. Lejeren er endvidere pligtig til ved tilbagelevering at 
aflevere det lejede i samme stand som det er modtaget i.
 
• Lejeren modtager det lejede materiel i fejlfri og rengjort stand. Evt. reklamation skal ske 1. lejedag og 
kan ikke senere tages til følge.



• Toiletkværne, både fastmonteret og løs opstillet, er alle afprøvet inden de forlader udlejers plads. 
Eventuelle udgifter i forbindelse med skade eller driftsstop er for lejers regning.
• Lejeren bærer selv risikoen for beskadigelser på byggepladsens tilkørselsveje, betongulve eller 
lignende samt på underjordiske installationer af enhver art der måtte blive beskadiget ved brug af 
materiellet samt transport til og fra det lejede.
• Lejer må ikke foretage reparationer eller ændringer på det lejede uden vor tilladelse.
• Tilstrækkelig ventilation under det lejede er et krav. Hvis skørt anvendes skal skørter etableres som 
plademateriale pr. 1200 mm med 8 mm luftspalte i pladestød, eller tilsvarende. Skørter skal monte-
res tilbagetrukket fra klimaskærm.
For at etablere niveaufri adgang kan der opstilles en stålrampe eller lignende, men ovennævnte 
ventilation må ikke blokeres.
Mobilhouse A/S dækker ikke følgende omkostninger: Bestilling og udlægning af køreplader, Mobilkran, 
Svagstrømsinstallationer, Jordarbejde før og eller efter installationen, Støbte fundamenter,  Opklodsning
• Betalt leje giver ikke mulighed for nedslag i evt. købspris. Lejeren er ansvarlig for alle former for tab 
og skader, som måtte opstå på det lejede materiel og inventar.
• Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage driftsmæssig vedligeholdelse samt kontrol af det 
lejede, herunder renholdelse af alt både ud- og indvendigt. 
• Rengøring faktureres iht. gældende dagspris og afholdes af lejer. Der er total rygeforbud i vores 
enheder.
• Transportomkostninger afholdes af lejer. Der faktureres 500 kr. ved læsning/losning med truck, 
såfremt andet ikke er aftalt.
• Lejeren hæfter endvidere med 50 % af den aftalte leje i liggedagsafsavn til udlejeren for den 
periode, det lejede er under reparation for skader, lejeren er ansvarlig for. Udlejeren påtager sig ikke 
risikoen for eventuelle forsinkelser eller lignende. Transportrisiko dækkes af lejeren ved egen trans-
port. Udlejeren betinger sig ret til hos lejeren at få forevist gyldig forsikringspolice der i påkommende 
tilfælde yder dækning ved skader som anført.
• Misligholdes aftalen, hvilket anses for sket ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser fra 
lejerens side, har udlejeren ret til uden forudgående varsel at fjerne det lejede og at kræve betaling 
i overensstemmelse med aftalen for den resterende lejeperiode, for fjernelse og transport m.v. samt 
erstatning for ethvert af misligholdelsens flydende tab.
• Ansøgning om byggetilladelse og gebyr for samme til offentlig myndighedsbehandling er Mobil-
house A/S uvedkommende. Såfremt der stilles myndighedskrav udover det tilbudte og beskrevne, vil 
evt. ekstra omkostninger herfor skulle afholdes af bygherre.
• Ved tyveri eller totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil 5 år efter materiellets 
anskaffelse. Er materiellet over 5 år bliver tabet beregnet efter dagsværdi.
•Teknisk vejledning tilbydes via: Telefonopkald (Gratis), Video-opkald (gratis) via Facetime, Skype, 
Watch-app, Messenger-app, Besøg (Betalt) Afhjælpnings besøg på din adresse.
Der kan kræves betaling i følgende situationer: Forkert betjening/brug, skader, driftsstop, blokering af 
installationer herunder ventilation/slanger/ledninger mv., frostskader, forkert tilsluttet strøm, osv.
Ønskes besøg acceptere Lejer samtidig, at Mobilhouse kan kræve betaling for medgået tid, km og 
materialer hvis fejlen kan henføres til ovennævnte situationer.
Besøg afregnes efter gældende normal time- og km takst hverdage mellem 7.00 -16.00, herefter 
tillæg på 50% på timetakst.
• I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed Mobilhouse A/S og lejer imellem, benyttes byretten i 
Kolding.
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Fandt du, hvad du søgte?

Vi har mange forskellige løsninger,
der ikke er med i dette katalog.

Ring på tlf.: 7020 3566
og lad os få en

SKURVOGN / MODUL / PAVILLON - SNAK

Mobilhouse A/S. Vi tager forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

 Basismoduler



S A LG  O G  U D L E J N I N G

Hovedkontor:  Amerikavej 1 · 7000 Fredericia
Køge: Værkstedsvej 38 · 4600 Køge

Tlf.: 7020 3566
www.mobilhouse.dk


