
Pr. 01.02.2021

PRISLISTE

Turbok-kassa 
Turbok-kassa tåler harde værforhold og vind når den er godt festet. Rist i bunnen 
hindrer snøfokk og fuktinnslag. Dreneringshull gjør kassa luftig. Turbok-kassa 
er produsert i kraftig aluminium, og designet er inspirert av en ryggsekk. 
Vekt: 2,5 kilo. Bredde: 255 mm, høyde: 375 mm, dybde: 115 mm + ryggklave. 
Åpning under lokk: 190 x 120 mm. Maks bokhøyde på rist er 310 mm.  

NB! Alle priser er inkl. mva. Frakt kommer i tillegg.

Turbok-kassa   Pris pr. stk.

Turbok-kassa m/fjærbelastet lokk  kr 2.800,-
Turbok-kassa m/fjærbelastet lokk og lås  kr  3.100,-
10 % rabatt ved 10 kasser eller mer 
Kasser med lås anbefales på værharde steder.

DNT-kassa / TellTur-kassa (inkludert bok og klistremerke)
Fjærbelastet lokk  kr  2.600,-
Fjærbelastet lokk og lås  kr  2.900,-

Turboka – til turkasser
Turboka har vannavstøtende perm og sydd rygg som gjør at den tåler fukt uten å 
gå i oppløsning. Bokstørrelse: 245 x 175 mm, 25 linjer pr. side, 96 sider. 
Alle sider har nummererte linjer og kolonne for dato, navn og adresse.

Ved kjøp av 10 bøker eller mer, blir bøkene fritt tilsendt!

Turboka Rabatt Pris pr. stk.
10 bøker  kr 190,-
20 bøker 20 %  kr 152,-
1 kasse (54 stk.) 40 %  kr 114,-
20 turpenner      kr 400,- 

MiniTurboka – personlig turbok gir inspirasjon
En bok som motiverer for tur! MiniTurboka gir rom for kreativ utfoldelse og  
enkle tips til hva en kan utforske på tur. Ypperlig gave og premie til ivrige  
turgåere i alle aldre. 

MiniTurboka kr 99,- pr. stk  
20 % rabatt ved kjøp av 30 stk. og 50 % rabatt ved kjøp av 100 stk. 

Fester / tilleggsutstyr   
-  Stativ med fjellfot for festing i fjell, kan også fås med betongfundament.

Fester / tilleggsutstyr   Pris pr. stk.
Vardefeste, syrefast stål, ulakk  kr 600,-
Veggfeste, lakkert aluminium  kr 550,-
Feste for rør/vegg  kr 500,-
Ekstra lange bolter til 80 mm rør / trestolpe (sett)  kr 85,-
Lastestropper for feste til trær (2 stk pr. kasse)  kr 85,-

Kompl. stolpe (1000 mm) m/fast fjellfot og rørfeste u/topp kr  1.750,-
Farget topp tillegg (rød, hvit, svart eller grå)   kr  500,-

Lås på lokk til ettermontering komplett sett
– til kasse med krok og distansehylse for montering  kr  300,-

Betongfundament. Mini rundt 550 x 200 mm  kr 800,-
Montering / av kassestativ på betongfundament  kr 700,-

TURBOK-KASSA OG TURBOKA
 – Populære og solide, til bruk på fjelltopper og turmål
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