
BRANDDÖRRAR SÄKERHETSDÖRRAR 

STÅLDÖRRAR PENDELPORTAR 

STÅLPARTIER ALUMINIUMPARTIER 

FÖNSTER SKYDDSRUMSMATERIAL 

MONTAGE REPARATIONER - SERVICE 
 

 

  

ROSLÖV AB Tel: 031-84 09 53 

Marieholmsgatan 7 Fax: 031-25 48 74 

 415 02  GÖTEBORG E-post: hakan@roslov.se 

Er ref: Serdar Erkan   Brf Nordostpassagen 

            

Vår ref: Håkan Sävås 

                    

Leveransadress: enligt senare ök 

 

Offert giltighetstid: Gäller året ut t.o.m 191229 

 

Leveranstid: F.n 10-12 arbetsveckor efter klarlagd order 

 

Handlingar:  

Angivna priser är exklusive moms 

 

 AB 04, AB-U07,  Glas 2005,  ABM 07 Göteborg den 2019-10-18 
Med ev ändringar enligt text nedan. 

 

Offert 191017-02 Lägenhetsdörrar, Brf Nordostpassagen 

 
Vi tackar Er för förfrågan och har nöjet att offerera enligt följande: 

Byte av lägenhetsdörr till säkerhetsdörr Inbrottsklass RC3 ENV 1627, Brandklass EI30, Rökgastät S200, Ljudklass 

Rw38dB, tittöga, mekanisk ringklocka, rivning befintlig dörr, montage ny, vit karm S0502-Y, insidan karm vit 

plåtvinklar eller vit foderlist. 

 

Modell Daloc S33, mahogny stållaminat, Lås 510, Byte av överljus till nytt brandklassat, Mahogny utsida, vit insida. 

 Pris: 20 000:-sek exkl moms 

 

Modell Daloc S43, mahogny stållaminat, Lås 510 spanjolett låsning, Byte av överljus till nytt brandklassat, Mahogny 

utsida, vit insida. 

Pris: 21 000:-sek exkl moms 

 

Tillkommande/dörr: 

Brevinkast Swebox Fn    950:-sek exkl moms 

Extralås Assa 90001 med 4:a nycklar, niotillhållarlås.  700:-sek exkl moms 

Vit insida, S0502-Y    400:-sek exkl moms 

 

Prishöjningar kommer till årsskiftet, men vi vet ej hur mycket än. Detta p.g.a. valutan och marknadspriser. 

 

Ingår ej: Låscylindrar, skyltar, magnetkontakter, el och motor lås, elinstallationer, dörrautomatik,  

Vid montage: eventuella putsarbeten eller annan lagning vi ej kan påverka, Målnings arbeten, 

Lagning efter dålda kablar eller rör, förstärkningar av väggar m.m.  

 

Garantier: 2år på material och montage. För beslag, lås och automatiker m.m. gäller den garantitid vi erhåller 

från respetive tillverkare. 

Garantier gäller ändast vid leverans av komplett enhet för föreskivna funktionskrav. 

 Det går att få förlängd garanti mot dokumenterat underhåll eller serviceavtal. 

 

 

Vi hoppas vår offert skall vara till er belåtenhet och ser fram emot Er order 

  Med vänlig hälsning 

  Håkan Sävås 
 

 


