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Säkerhetsdörrar
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Kungsholmsgatan 15
112 27 Stockholm
Er referens: Sophie Fitinghoff
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Entreprenör
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171 63 Solna
Org-nr: 556846-4688
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Vår referens
Niklas Johansson
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OFFERT GÄLLANDE ERBJUDANDE PÅ
SÄKERHETSDÖRR TILL MEDLEMMAR I BRF
DIAMANTEN 22
Omfattning

￫

Leverans & montering av säkerhetsdörr

Tillval

￫
￫
￫
￫
￫

Dörrblad invändigt med motsvarande utförande som utvändigt
Dörrspärr
Vredkåpa
Säkerhetsbrevlåda
Elektroniskt tittöga
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Säkerhetsdörr: SB LSC RC3
Utförande anpassat för Brf Diamanten 22
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Måttanpassad foderbildande stålkarm. Lackeras i fabrik - vit invändigt och enligt
beﬁntlig färgkod utvändigt
Vita lister invändigt för täckning av sårkant
Beﬁntliga foder invändigt behålls intakt. (eventuella skador åtgärdas)
Dörrblad utvändigt med slät MDF och laminat Olcha bawaria (Al)
Dörrblad invändigt med slät MDF och vitt laminat
Huvudlås Dorma DL 712 med ny cylinder inklusive 5st nycklar
Överlås Mottura 52783, ﬂerpunktslås med 6st låspunkter inklusive 5st nycklar
5st bakkantssäkringar
Dörrtrycke Dorma DH 710
Tittöga i vidvinkel
Mekanisk ringklocka i dörrblad
Swedbox brevinkast (Brandklass: EI30)
Eventuell beﬁntlig dörrstopp på dörrblad återmonteras
Samtliga beslag i krom
Ektröskel med lös utfyllnadströskel vid behov
Drevning mellan karm och vägg med Isover Dreva glasﬁberull
Mjukfogning in- och utsida karm

Teknisk speciﬁkation, SB LSC RC3 (utan brevinkast)
Tjocklek dörrblad:

68 mm

Brandklassning:

EI 30 (30 minuter)

Ljudreduktion:

RW 42 dB

Rök och Brandgastäthet:

Sa/Sm enl. EN 13501-2

Inbrottsskydd

RC3 enl. EN 1627 ( Klass 3)
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Villkor
Städning
Grovstädning samt bortforsling av beﬁntlig dörr utförs av montörerna efter varje
färdigt dörrmontage och återvinns på ett miljövänligt vis. Vid respektive montage
plastar montören in dörrhålet i den mån det går. Beställare ansvarar för ﬁnstädning.
Garantier
2-års garanti på utfört arbete, material och funktion
10 års inbrottsgaranti vid fullbordat inbrott där samtliga lås är fullt låsta.
Eventuella skador
Vid en eventuell skada i er fastighet orsakad av personal till Säker Bostad ordnar
entreprenören återställande till likvärdigt skick, utan extra kostnad för beställaren.
Om putsskador uppstår i samband med dörrmonteringen spacklas och målas dessa
efter slutfört montage. Beställare äger ej rätt att innehålla på betalning på grund av
uppkommen putsskada.
Tillgänglighet
Entreprenören skall kunna utföra montage och målning av dörrar i en följd och
montören skall löpande ha fri åtkomst till dörrmiljön. Skor, kläder och möbler behöver
därför plockas bort ca 1-2 meter in i lägenheten.
Vid hinder som leder till avbrott i arbetet timdebiteras beställaren. Samtliga avbrott
dokumenteras skriftligt på egenkontroller / entreprenaddagböcker.
Reservationer och förtydliganden
El och WC tillhandahålles av Beställaren utan kostnad.
Arbeten med asbest och miljöfarliga ämnen ingår ej.
Beﬁntliga larm
Beställaren ansvarar för att eventuella larm eller andra elektroniska anordningar som
påverkar dörrbytet, är urkopplade och att larmoperatören eller annan tredje part är
varskodd om installationen innan entreprenadarbetet hos respektive medlem utförs.
Beﬁntliga innerdörrar och/eller gallergrindar
Eventuella beﬁntliga innerdörrar och/eller gallergrindar som är monterade på insidan
av lägenhetsdörren demonteras och bortforslas om lägenhetsinnehavaren önskar
detta. Entreprenören kan inte garantera att innerdörr eller gallergrind går att behålla
på insidan av de nymonterade säkerhetsdörrarna. Ommontering av gallergrind för att
kunna möjliggöra att behålla gallergrind ingår ej, men utförs och debiteras löpande vid
önskemål samt om möjligt. Spackling eller målning efter skador från gallergrind eller
märken från gångjärn ingår ej.
Leverans- och montagetid
Leveranstiden beräknas till ca.4 arbetsveckor från och med att beställning har
skickats till produktion.
Montagetid: Ca. 3-4 timmar

Säker Bostad
556846-4688

08-400 251 90
sakerbostad.se

Bangatan 13
171 63 Solna

5

Pris - enligt ovanstående speciﬁkationer
Produkt

Pris (inklusive moms)

SB LSC RC3 Säkerhetsdörr

16 900 kronor / dörr
Fast pris oavsett antal beställningar

Betalningsalternativ
- Faktura med 10 dagars betalningsfrist
- Finansiering - Upp till 24 månader räntefritt (uppläggnings- samt aviavgift
tillkommer)
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Tillval
Dörrblad invändigt med motsvarande laminat som utvändigt
Ersätter vitt laminat

Pris: Kostnadsfritt tillval

Dörrspärr

Överfallskydd där dörr kan öppnas utan att blotta hela dörröppning

Pris: 500 kr inklusive moms och montering

Vredkåpa

Skyddar låsvredet mot manipulation genom brevinkastet.
*Vid val av säkerhetsbrevlåda är det ej nödvändigt med en vredkåpa

Pris: 750 kr inklusive moms och montering

Säkerhetsbrevlåda

Förhindrar insyn och går att ha i ett självtömmande läge

Pris: 1 500 kr inklusive moms och montering

Elektroniskt tittöga*

E-eye tittöga med LCD-skärm
Monteras på dörrblad invändigt. Levande bild syns på displayen.

*Vid uteblivet val ingår ett standardtittöga i vidvinkel.
Pris: 1 500 kr inklusive moms och montering
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Giltighetstid för offert
Giltig till och med 2019-08-30
Avslut
Vi tackar för er förfrågan och ser med glädje fram emot att få skapa er framtida
boendemiljö!
Tveka inte att höra av er vid funderingar.

Med Vänliga Hälsningar
Niklas Johansson
niklas.johansson@sakerbostad.se
08-400 251 98
073-518 51 98
Säker Bostad AB
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