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Til vore kunder 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Pr. 10.03.2022 skal der tillægges energitillæg til nedenstående priser – pt. 110,00 pr. 
tons asfalt – se separat information 
 
 
 
 
Prisliste på asfaltmaterialer ab fabrik  
  
Gældende prisliste pr. 1. november 2021. 
 
Bærelagsmaterialer  
GAB  O  Grusasfaltbeton kr. 830,00 pr. ton 
GAB   I  Grusasfaltbeton kr. 800,00 pr. ton 
GAB  II   Grusasfaltbeton kr. 770,00 pr. ton 
ABB Æ10<500 Asfaltbeton bindelag kr. 880,00 pr. ton 
 
Slidlagsmaterialer 
Granitasfalt  (type PA)  kr. 960,00 pr. ton 
Granitasfalt, ubelyst (type PA, luminansfaktor 0,080) kr. 970,00 pr. ton  
Granitasfalt,  belyst (type PA, luminansfaktor 0,095) kr. 980,00 pr. ton  
PA, knust grusgravsmatr. (på enkelte fabrikker efter aftale) 
 
Slidlagsmaterialer lagervare på Kastrup fab. 
AB 6t, granit, 160/220   kr. 900,00 pr. ton 
 
Tillæg for : 
Asfaltbeton  (type AB)  kr.    5,00 pr. ton 
Åbne belægninger (type å)  kr.  50,00 pr. ton 
 
Sæsontillæg 
For perioden 1. december til 31. marts tillægges et gebyr på kr. 125,00 pr. ton. Ved afhentninger 
mindre end 1 ton afregnes kr. 125,00 
 
Samtlige priser er ekskl. moms.  
 
Specialprodukter leveres efter nærmere aftale af specifikation og priser. 
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Mængderabat 
 
Forudsætningerne ved afhentning ab fabrik er følgende:   
 
* Bestilling afgives senest 2 dage før afhentning. 
* Det bestilte kvantum aftages på den angivne dag. 
* Den daglige leverance må ikke overstige fabrikkens 
 kapacitet eller hindre udførelse af indgåede aftaler 

til egne entrepriser. 
 
Rabatsatser ved daglige leverancer pr. fabriksanlæg: 
 
         0 - 100 tons pr. dag / pr. produkt 0 % 
  101 - 200 tons pr. dag / pr. produkt 2 % 
  201 - 300 tons pr. dag / pr. produkt  4 % 
  301 - 500 tons pr. dag / pr. produkt  6 % 
  501 - 1000 tons pr. dag / pr. produkt 10 %  
  > 1000 tons pr. dag / pr. produkt      15 %   
 
Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister.  
 
Med venlig hilsen  
Peab Asfalt A/S 

 


