
NORDISK GRUPPEN
Hvidsværmervej 161

2610 Rødovre
Tlf. 30 50 00 50

info@n-g.dk

Tilbudsdato: 31/7-2020
Tilbud nr.: 6656:ng

Specialtilbud på miljø-, brand-, lyd og sikkerhedsdør, med 3-vejslås
E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12

Navn: _______________________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________________

Postnr./By: _______________________________________________________________________

Telefon: _______________________________________________________________________

E-Mail: _______________________________________________________________________

Evt. note: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Kvalitet og tryghed

Traditionelt leverer Nordisk Gruppen altid kvalitets produkter, nye forbedringer og produktions
effektivisering betyder at vi nu, inden for prisklassen, kan tilbyde en endnu bedre dørløsning. Den
beskrevne dør giver selvfølgelig en rigtig god beskyttelse mod indbrud, men samtidig har den nogle af de
bedste tester på det danske dørmarked. Udover at være sikkerhedsdør, i en klasse for sig, har døren:

Uovertruffen lyddæmpning, som minimum på hele 41 DB, hvilket reducerer støjgener betydeligt.

Høj varmeisolering, døren er ikke bare en "almindelig" klimadør, døren bygges på samme profil som en
udvendigdør og har derfor egenskaber, som udvendigedøre i bedste kvalitet.

Dobbelt reducering af træk- og lugtgener, dørblad og karm er special konstrueret, med dobbelt
karmoverfalsning, som resulterer i en ekstra tæt dør.

Et 3-vejslåsesystem i særklasse (ikke at forveksle med et almindelig 3 punktslåsesystem).

Den konkrete løsningsmodel og andre detaljer fremgår af nedenstående prisberegning samt efterfølgende
produkt- & arbejdsbeskrivelser m.m.

Tilbud A: Fordør, Samlet pakkepris inklusiv installation.
Konfiguration nr. 1 - Fordør: miljø-, brand-, lyd og sikkerhedsdør med 3-vejslås 16.487
Installation 5.288
Rabat -3.266
Speciel tilbudspris, inkl. installation/transport 18.508
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Side 2

Tilbud B: Bagdør, Samlet pakkepris inklusiv installation
Konfiguration nr. 2 - Bagdør: miljø-, brand-,  lyd og sikkerhedsdør med 3-vejslås 15.707
Installation 5.288
Rabat -3.030
Speciel tilbudspris, inkl. installation/transport 17.964

Tilbud C: For- og Bagdør, samlet pakkepris inklusiv installation
Konfiguration nr. 1 - Fordør: miljø-, brand-, lyd og sikkerhedsdør med 3-vejslås 16.487
Installation 5.288
Konfiguration nr. 2 - Bagdør: miljø-, brand-,  lyd og sikkerhedsdør med 3-vejslås 15.707
Installation 5.288
Rabat -8.069
Speciel tilbudspris, inkl. installation/transport 34.700

Såfremt vi inden dette tilbuds udløb, samlet modtager mere end 10 bestillinger fra foreningens
beboere gives kr. 500,- i rabat pr. dør, som fratrækkes slutfakturaen.

Med mindre andet er nævnt, omfatter beregningerne opgaven i sin helhed og er lavet på baggrund af
tilgængelige oplysninger i forbindelse med vores gennemgang. Flytning og tilslutning af el-installationer,
adgangskontrol anlæg og andre lignende eller faste installationer er ikke indregnet i tilbuddet.

Dørens udvendige design er tilpasset bolgiforeingens eksisterende døre. Indvendig design kan
tilpasses efter aftale med os.

Accept af tilbud

Jeg vil gerne bestille en sikkerhedsdør til ovenstående addresse. Jeg ønsker følgende valgmulighed:

_______ Tilbud A: Fordør, Samlet pakkepris inklusiv installation.
_______ Tilbud B: Bagdør, Samlet pakkepris inklusiv installation
_______ Tilbud C: For- og Bagdør, samlet pakkepris inklusiv installation

Jeg ønsker følgende generelle tilvalg:

_______ Omstilling af cylinder, samme nøgle til for- og bagdør (kun 5 nøgler pr. lejlighed), pr. stk.
kr. 390

Tilbuddet er gældende til og med 31/8-2020. Alle priser er i danske kroner og inklusive moms. 

Leveringstid

Produktionstiden for dørene forventes at være 10-12 uger fra forudbetalingstidspunktet. Installationen
forventes at vare 1 dag.
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Side 3

Betalingsbetingelser

50 pct. af prisen betales ved bestilling og resten netto kontant ved modtagelse/installering af døren(e).

Øvrige bemærkninger

En 3-vejslås, skyder ind i sidekarmen, topkarmen og bundkarmen og har derfor 3-låseretninger. En
dør med 3-vejslås og fastrigler i dørbladetsbagkant, låser således på alle 4 sider når den er lukket.

Omstilling af cylinder til samme nøgle, leveres kun med nøgler til 1 dør. Dvs. købes eks. en dør med 5
nøgler og andre efterfølgende døre med 5 nøgler, omstilles alle døre til 1. dørs nøgler og der leveres
derfor kun 5 nøgler alt i alt, som passer til alle døre.

Ved bestilling, udfyld venligst dette tilbud og returner det til os pr. mail, med vehæftet foto eller scan.

Sted: ________________________________________         Dato: _______________

Underskrift: ________________________________________         

Med venlig hilsen,

Nordisk Gruppen
Tlf.: 30500050
info@n-g.dk

Nordisk Gruppen ApS - Hvidsværmervej 161 - 2610 Rødovre
Tlf.: 30 50 00 50  -  email: info@n-g.dk



Side 4

Konfigurationsnummer: 17898
Åbning/hængsling: Ukendt
Dør, bredde: max 1000 mm
Dør, højde: max 2100 mm

Konfiguration nr. 1
Fordør: miljø-, brand-, lyd og sikkerhedsdør med 3-vejslås

Specifikation Pris, inkl. moms
Sikkerhedsdør RC3 inkluderet
Dørkam i bukket metalprofil, malet og formonteret med skruebeskyttende
stålmuffer til montering

inkluderet

Isoleret dørblad, med special bukket og forstærket metalkerne, dobbelt overfals og
fastrigler i bagkant

inkluderet

Modstandsdygtighed mod gentagne åbninger min. 200.000 gange inkluderet
Forstærket dørhængsler, justerbart med bærende kugleleje inkluderet
Termisk transmission 1,4 W / m2 K inkluderet
Lyddæmpning min. 41 dB inkluderet
Farve på karm og dørramme, RAL inkluderet
Branddør EI2 30 - C5 inkluderet
Dørtærskel i børstet stål, 20x35x100 - L-profil inkluderet
Beklædning på yderside af dør: Umidax HLS, malet RAL inkluderet
Mønster på yderside af dør:  - Glat inkluderet
Beklædning på inderside af dør: MDF, PVC Elegant 18 inkluderet
Mønster på inderside af dør:  - Glat inkluderet
Indre gerigter, lamineret med PVC  Elegant, 18 inkluderet
Primær lås - Fiam 678 klik 3-vejslås, ISEO R6 cylinder med vrider, 5 nøgler og
beskyttende cylinderring, krom

inkluderet

Primær lås - Slutblik, justerbar, til Fiam lås, krom  	 inkluderet
K27 dørgreb, krom inkluderet
Dørspion Ø16mm (brandsikker), krom inkluderet
Normalpris 16.487

Installation / Transport Pris, inkl. moms
Opmåling og endelig bestilling, inklusive kørsel inkluderet
Transport til installationsstedet inkluderet
Opsætning, oprydning og borttransport af byggeaffald inkluderet
Materialeforbrug ved opsætning inkluderet
Total 5.288

Noter:

Elegant 18 er en hvid laminat som på sættes træpanelet.
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Konfigurationsnummer: 17899
Åbning/hængsling: Ukendt
Dør, bredde: max 1000 mm
Dør, højde: max 2100 mm

Konfiguration nr. 2
Bagdør: miljø-, brand-,  lyd og sikkerhedsdør med 3-vejslås

Specifikation Pris, inkl. moms
Sikkerhedsdør RC3 inkluderet
Dørkam i bukket metalprofil, malet og formonteret med skruebeskyttende
stålmuffer til montering

inkluderet

Isoleret dørblad, med special bukket og forstærket metalkerne, dobbelt overfals og
fastrigler i bagkant

inkluderet

Modstandsdygtighed mod gentagne åbninger min. 200.000 gange inkluderet
Forstærket dørhængsler, justerbart med bærende kugleleje inkluderet
Termisk transmission 1,4 W / m2 K inkluderet
Lyddæmpning min. 41 dB inkluderet
Farve på karm og dørramme, RAL 0 inkluderet
Branddør EI2 30 - C5 inkluderet
Dørtærskel i børstet stål, 20x35x100 - L-profil inkluderet
Beklædning på yderside af dør: MDF, PVC Classic 9010 (ARTP-147) inkluderet
Mønster på yderside af dør: R1 - udskæring: AF (MDF) inkluderet
Beklædning på inderside af dør: MDF, PVC Classic 9010 (ARTP-147) inkluderet
Mønster på inderside af dør:  - Glat inkluderet
Indre gerigter, lamineret med PVC  Classic, 9010 (ARTP-147) inkluderet
Primær lås - Fiam 678 klik 3-vejslås, ISEO R6 cylinder med vrider, 5 nøgler og
beskyttende cylinderring, krom

inkluderet

Primær lås - Slutblik, justerbar, til Fiam lås, krom  	 inkluderet
K27 dørgreb, krom inkluderet
Normalpris 15.707

Installation / Transport Pris, inkl. moms
Opmåling og endelig bestilling, inklusive kørsel inkluderet
Transport til installationsstedet inkluderet
Opsætning, oprydning og borttransport af byggeaffald inkluderet
Materialeforbrug ved opsætning inkluderet
Total 5.288

Noter:

Omstilling af cylinder til samme nøgle, levers kun med nøgler til 1 dør. Eks. købes en dør med 5 nøgler
og andre efterfølgende døre med 5 nøgler, omstilles alle låse til 1. dørs nøgle og derfor leveres kun 5
nøgler alt i alt, som passer til alle døre. Classic 9010, en hvid laminat som er påsat træpanelet.
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