A/B ”Gullfoss”
• Artillerivej 66-80
• Gullfossgade 1-11
• Halfdansgade 22-38
• Leifsgade 17-27
2300 København S

FORENINGSTILBUD 2018
-------------------------------------------

Vores kontakt: Henrik Mains
29121963 / hm@danskdorsikring.dk

Deres kontakt: Rasmus Mortensen
20624155 / RasmusEjstrud@hotmail.com

Vedrørende:

Sikkerhedsdør(e) til lejlighed(er) - tilpasset andelsboligforeningen ”Gullfoss”

Opgave:

Udskiftning af lejlighedsdør(e) til sikkerhedsdør(e) i stål.

Dør-type:
Klassificeringer:
Specifikationer:

S43 (med 3-punktslås) fra Daloc, indadgående.
Sikkerhedsklasse 3 / Brandklasse EI230 / Lydklasse R’w 38 dB.
Link for detaljer: http://www.dorkatalog.daloc.dk/staldore/S43/

Dør-variant:
Træfront:
Dørspion:

Plan/glat lakeret overflade på begge sider (Hvid NCS S0502-Y).
Udvendigt på ståldør monteres en malet snedkerforarbejdet træfront (se skitse og prøve).
Standard-kikhul m/ vidvinklet synsfelt. Placering = 150 cm over gulv-niveau (kun fordøre).

Karmtype:
Efterlakering:
Bundstykke:

Standard stålkarm, færdigmalet i hvid (NCS S0502-Y).
Karm, liste og fuge efterlakeres svarende til farve på eksisterende karm/gerichter udvendigt.
Anslagsbundstykke i slidstærkt klarlakeret massivt egetræ.

Dørgreb mm:

Dørgreb, sikkerhedscylinderring og indvendig vrider leveres iht. DDS-standard-løsning.
Mat stål (rustfrit look). Funktionelt, robust og elegant.

Låsecylinder:

Ruko type d12 inkl. 3 nøgler.
Kodebrik medfølger til eventuel senere bestilling af ekstranøgle(r) hos låsesmed.

Montering:

Dør(e) monteres iht. vejledning fra producent. Inkluderer alle nødvendige afslutninger - dvs.
montering af malede standard hvide lister og indfatninger.

Oprydning:

Der sørges for oprydning og fejning ved og omkring dør(e) samt bortskaffelse af affald m.v.

Priser:

Nedenstående beløb er enhedspriser (inkl. moms) v/ mindre samtidige bestillinger af ens døre:

Fordøre:

Antal

Grundpris

Træfront (udv.)

Efterlakering (karm+)

Sum (kr. )

1
2-10
11-30
31+

16.375,14.625,13.875,12.625,-

3.000,2.750,2.500,2.375,-

1.050,950,850,800,-

20.425,18.325,17.225,15.800,-

Antal

Grundpris

Træfront (udv.)

Efterlakering (karm+)

Sum (kr.)

1
2-10
11-30
31+

16.125,14.375,13.625,12.375,-

2.875,2.625,2.375,2.250,-

1.050,950,850,800,-

20.050,17.950,16.850,15.425,-

Bagdøre:

(København S)

Rabat:

Ved bestilling af både for- og bagdør samtidigt fratrækkes ”sæt-bestillings-rabat”

Leveringstid:

Cirka 9-10 arbejdsuger fra endelig ordreafgivelse.

Side 2:
Side 3:
Side 3-4:

Skitse (A1)
Handelsbetingelser, bemærkninger og forbehold m.v.
Bestillingsseddel og procedure.
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-1.200,-
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A/B "Gullfoss" (København S)
Fortrappedør (yderside) m/ lakeret fyldningsfront
Skitse A1 (1:10)

DANSK DØRSIKRING
Hedeager 3 - Brøndby
29. juni 2018

Handelsbetingelser og leveringstid:
•

Når bestillinger er modtaget - og overblikket efter en given deadline foreligger mht. det samlede antal,
fremsendes inden for 3-5 uger en ordrebekræftelse med angivelse af dag/tidspunkt for installering.

•

Tilbud er gældende indtil 30.06.2019

•

Betalingsbetingelser er netto 3 dage. Faktura fremsendes først, når dør er installeret.

•

Fakturaer fremsendes normalt direkte til de respektive beboere efter dørmontering.

•

Arbejdsløn er inkluderet i ovennævnte pris og udgør kr. 3.500,- (ekskl. moms) pr. dør, såfremt skattemæssigt
fradrag for energiforbedring af egen bolig skal/kan benyttes (også kaldet ”håndværkerfradrag”).

•

Vi er medlem af organisationen Dansk Håndværk og omfattet dennes garantiordning (www.dhv.dk).

Bemærkninger og forbehold m.v.:
•

Der medleveres 3 nøgler. Ønskes ekstra nøgler, henvises til Ruko-godkendt låsesmed.

•

Såfremt eksisterende låsecylinder ønskes genanvendt kan dette normalt lade sig gøre - dog forudsat at den er
oval og af nyere dato. Ligeledes at den modsvarer en sikkerhedsklasse 3. Genanvendelse af egen låsecylinder
medfører hverken fradrag eller tillæg i pris.

•

Lysninger og indfatninger udvendigt i trapperum bibeholdes. Indvendigt i lejligheden afsluttes der med nye
færdigmalede hvide standard gerichter, lister og fuger.

•

Det nye lysningsmål kan i forhold til det eksisterende lysningsmål blive cirka 20 mm mindre - afhængig af
indbygningsmuligheder og begrænsninger på stedet.

•

Dør-installationen afleveres ”færdig” - forstået således, at der ikke er brug for anden håndværks-assistance
efterfølgende. Afhængig af lokationens tilstand og beskaffenhed kan der i enkelte tilfælde være behov for
malerarbejde i mindre omfang (dette er ikke indeholdt i tilbud).

•

Finish og kvalitet, hvad angår døre, montering, lister, paneler, tilbehør samt håndværksmæssige detaljer i det
hele taget - refererer altid til udstillingsdøre i vort show-room og/eller monterede prøvedøre på en given
lokation. Ønskes en anden finish end ”normal standard” (eksempelvis ekstra spartling, slibning og maling) må
beboer eller forening som udgangspunkt selv sørge for dette.

•

Ubetydelige variationer fra ”dør til dør” kan forekomme grundet ejendommens/lejlighedens tilstand og
beskaffenhed - tilsammen med vores forarbejdningsmetode på eksempelvis træfronter og paneler/lister.

El-arbejde (i begrænset omfang):
•

Eventuelle ledninger, ringetryk og porttelefonanlæg ved døre vil blive af- og genmonteret i forbindelse med
dørudskiftning.

•

Vi forbereder for ringeklokke (nyt ringetryk + løs ledning). Øvrigt tilslutningsarbejde af ringeklokke eller ny
ringeklokke er ikke indeholdt i arbejdet.

•

Eventuelt eksisterende El-kontakt i indfatning af- og genmonteres i forbindelse med dørudskiftning. Såfremt
denne ikke kan genanvendes, erstattes med ny standard kontakt (hvid). Faktura tillægges et beløb inkl. moms på
kr. 150,- pr. kontakt (ekskl. moms kr. 120,-).

•

OBS! El-arbejdet udføres som en ”simpel” installation og er i princippet færdigt arbejde. Hvis særlige forhold dog
betyder at efterfølgende El-arbejde kræves udført af en autoriseret El-installatør, er dette ikke indeholdt i pris.

•

Der tages forbehold for skjulte installationer (ledninger/rør i vægge eller gulv).
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A/B ”Gullfoss”

BBESTILLINGSSEDDELL

(I henhold til foreningstilbud 2018)
For bestilling af sikkerhedsdør udfyldes denne bestillingsseddel - og returneres på én af følgende måder:
1.
2.

Scan bestillingsseddel og send den pr. mail til info@danskdorsikring.dk
Tag et billede af bestillingsseddel og send det pr. SMS til 40 32 43 01

• Jeg/vi er indforstået med, at døres enhedspris er afhængig af antallet af samtidige bestillinger

Navn (beboer):

Adresse:

Postnr. / by:

Telefon:

Mail:

Hængsling - fortrappedør (sæt x):
Når man står indenfor og kigger på den nuværende fortrappedør (lukket) sidder hængslerne i :
o venstre side
o højre side

Hængsling - bagtrappedør (sæt x):
Når man står indenfor og kigger på den nuværende fortrappedør (lukket) sidder hængslerne i :
o venstre side
o højre side

Dato:

Underskrift:

Dansk Dørsikring ApS
Hedeager 3 - 2605 Brøndby
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info@danskdorsikring.dk

Telefon: +45 4032 4301
CVR: 30733088

PROCEDURE
Generel procedure-beskrivelse i forbindelse med vores dør-projekter.
1)

I forlængelse af, at tilbud accepteres af beboer(e) eller boligforening/rådgiver, fremsendes præliminær
ordrebekræftelse fra DDS. Forinden er formalia naturligvis godkendt af alle involverede parter.

2)

DDS foretager vanligvis en omgående ”pre-booking” hos producenten (Daloc) for ikke at forsinke processen
unødigt.

3)

Indenfor et par uger besigtiges lokation af DDS med henblik på præcis optælling og opmåling m.v.
Beboer(e) eller boligforening/rådgiver kontaktes forinden.

4)

Pre-booking hos Daloc opgraderes til ordre på DDS’ foranledning - efter at projekt er minutiøst gennemgået og
tilrettet. Præcise mål, hængslinger, overflader, antal m.v. er nu klarlagt.

5)

Daloc’s oplyste leveringstermin oplyses til beboer(e) og/eller boligforening/rådgiver.

6)

Sideløbende med at døre produceres - arbejder DDS med leverings- og monteringsplan. Herunder
disponering af paneler, gerichter, fittings, låsetøj m.v.

7)

Såfremt opgaven også inkluderer snedker-forarbejdede træfronter, produceres disse ligeledes sideløbende.

8)

Cirka 3 uger før planlagt montering sendes DDS’s forslag til monteringsplan til beboer(e) eller
boligforening/rådgiver for drøftelse og godkendelse.

9)

I forbindelse med total-udskiftninger, tilbyder DDS at lave et varslingsopslag, som kan hænges op i opgang(e)
eller omdeles/mailes. Dette for at skærpe bevidstheden i forhold til de nært forestående dør-udskiftninger.

10)

Cirka 10-12 dage før montering kontaktes de enkelte beboere af DDS med hensyn til dato og tid for montering.
I praksis omdeles et adviseringsbrev, som beskriver hele øvelsen i detaljer (nøgleudveksling m.v.).

11)

Arbejdets kvalitet checkes løbende under projektafvikling i samarbejde med boligforening/rådgiver. Ligeledes
gøres der status i passende tid efter arbejdets afslutning, så eventuelle ”små-ting” kan rettes eller justeres.

12)

Faktura(er) fremsendes direkte til beboer(e).
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