PRISER
Priserna gäller netto exkl. moms

Prislista 2018
Lagerdörrar
Brandklass A60

LEVERANSVILLKOR
Dörrar skickas samma dag vid
beställning före kl.10:00 eller hämtas i
vår fabrik samma dag.
Ange ROBUST lagerdörr vid beställning.
För leveransvärde över 100 000:- netto
ingår Levererat Olossat Köparen (LOK).
Frakt debiteras enligt DHL's prislista.

STORLEKAR BRANDDÖRRAR LAGER
Leverans inom 24 timmar
MB/MH

2000

2100

800

-

4797

900

4797

4797

1000

4797

4797

1100

-

4997

1200
12
1300

-

4997

-

4997

1500-Par

-

8948

1800-Par

-

8948

EMBALLAGE
395:- per pall (6 dörrar per pall).
Kostnader för emballage anges netto
exkl. moms.
ÖVRIGT SORTIMENT
Hittar
Hittar du
du inte det du söker? Vi har ett

*Alla storlekar finns både högerhängda och vänsterhängda.

KOMPONERA DIN EGEN DÖRR MED VALFRIA TILLÄGG

À PRIS

Kulör
Vit 0502-Y karm & dörrblad (kan fås i storleken 9x21 & 10x21)

650

Grå 3502-B karm & dörrblad (kan fås i storleken 9x21 & 10x21)

650

Lås
ASSA 212

285

ASSA 220

440

ASSA 221

446

ASSA 222

248

ASSA 231

807

ASSA 232

807

ASSA
410
Följande

188

Dörrstängare TS83 std. arm komplett

1245

Dörrstängare TS93 std. arm komplett

2300

Dörrstängare Dorma DC 300 komplett med std arm G195

1085

Garageporthållare HABO 170

KOMPONERA DIN EGEN DÖRR MED VALFRIA TILLÄGG

65

À PRIS

*Våra branddörrar kommer i standardutförandet Aluzink och kan placeras både i inomhus- och utomhusmiljö samt är
målningsbar omgående. Aluzink bör inte förväxlas med varmgalvaniserat stål som inte håller samma motstånd mot korrosion
som Aluzink.
Följande utrustning ingår i priset:
- Brandklass A60
- Ljudklass 39 db
- Rökgastäthetsklass SA (ej storlek 12x21, 13x21 och pardörrar)
- B-karm
- Förstärkning för dörrstängare båda sidor
- ASSA 310
- Fasad anslagströskel

brett sortiment med många olika
kombinationer och storlekar. Vi har också
pardörrar och luckor i vårt sortiment.
Prislistan visar endast våra lagerdörrar.
Välkommen med din förfrågan till
offert@robust.se eller beställning till
order@robust.se
För övriga frågor kontakta vår kundtjänst
på kundsupport@robust.se eller ring vår
växel på 0590-187 00

VID
VID MOTTAGANDET
MOTTAGANDET
Anmäl eventuell fraktskada direkt till
speditören vid mottagandet.
Ta hand om dörrarna och förvara dem
torrt. Skydda dem mot yttre påverkan
som regn, snö, slag, repor och/eller annat
slitage. Iaktta varsamhet med pallyft &
truck, så inte gafflarna skadar undersidan
på dörren.
GARANTI & SKÖTSELANVISNING
Vi levererar slitstarka och säkra dörrar
som håller i många år vid rätt underhåll &
skötsel. För att få ut maximal livslängd,
samt för att produktgarantier ska gälla,
ber vi Er följa våra skötsel &
underhållsinstruktioner som ni enkelt
laddar hem via vår hemsida
robust.se/downloads

* Leverans till vissa platser kan av logistiska skäl ta
upp till 48h.

Kungsvägen 60, Nykroppa, Sweden

