Zodiak Arkitekter AB

Sid.- 1 -av 21

NÅGRA EXEMPEL PÅ VÅRA PRISER

den 27.08.2018
Position nr på

Mått (mm)

Produkt

Antal

Pris per
styck

Inkl. rabatt 42%
och moms

30

1500 x 1386

Fönster öppningsbart

1

3 590,94

3 590,94

31

1200 x 1350

Fönster öppningsbart

1

1 841,46

1 841,46

32

1200 x 1350

Fönster öppningsbart

1

1 913,27

1 913,27

33

1200 x 1350

Fönster öppningsbart

1

2 253,22

2 253,22

34

1200 x 1350

Fönster öppningsbart
utåtgående

1

3 593,50

3 593,50

35

1200 x 1350

Fönster fast

1

1 577,95

1 577,95

36

2100 x 1200

Fönster öppningsbart
bara-kip

1

2 952,23

2 952,23

37

900 x 600

Fönster öppningsbart
bara-kip

1

1 114,89

1 114,89

39

800 x 2050

Fönsterdörr 1 luft
inåtgående

1

2 195,55

2 195,55

40

800 x 2050

Fönsterdörr 1 luft
inåtgående

1

2 438,66

2 438,66

41

800 x 2050

Fönsterdörr 1 luft
utåtgående

1

6 319,37

6 319,37

42

800 x 2050

Fönsterdörr 1 luft
utåtgående

1

6 319,37

6 319,37

43

1680 x 2080

Fönsterdörr 2 luft INÅT,
handtag bara på insidan

3

7 483,74

22 451,21

44

1680 x 2080

Fönsterdörr 2 luft INÅT,
handtag och lås på båda
sidor

3

9 805,39

29 416,17

45

1500 x 2000

Entredörr 2 luft utåtgående

1

11 588,40

11 588,40

46

1280 x 1980

Fönsterdörr 2 luft UTÅT,
handtag och lås på båda
sidor

1

10 939,52

10 939,52

47

1280 x 1980

Fönsterdörr 2 luft UTÅT,
bara lås i handtaget

1

9 046,03

9 046,03

50

1140 x 1180

Tak fönster 2 glas

1

0,00

0,00

51

1140 x 1180

Tak fönster 3 glas

3

0,00

0,00

52

0x0

beslag till takfönster

1

0,00

0,00

56

0x0

fönsterbleck

1

97,15

97,15

57

0x0

+ säkerhetsglas

1

0,00

0,00

58

0x0

Europall + emballage

1

0,00

0,00

59

0x0

Frakt direkt

1

0,00

0,00

bifogade ritningen
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Längre ner finns en
noggrannare beskrivning
av ovan presenterade
positioner

1

0,00

0,00

Summa inkl.rabatt 42%
och moms

119 648,89

Hej!
Vi tackar för Er förfrågan angående offerten på fönster.
Fönsterritningar - kontrollera noga den svenska texten under fönsterritningarna, antal partier, mått
osv. Den polska texten skapas automatiskt av tyska ALUPLAST och WINKHAUS
fönsterproduktionsprogram.
Fönster / Fönsterdörrar på ritningarna ses inifrån. Angivna mått är karmyttermått.
Priset påverkas inte av partiernas hängning (höger eller vänster).
Handtag i borstat aluminium samt monteringsbeslag ingår i de offererade priserna.
Monteringsbeslag presenteras på hemsidan www.zodiak.se under fakta / fönstermonteringsanvisning.
Vi offererar också montage av fönster. Fråga efter offertförfrågningsunderlag.
Varm ram mellan glasen - sänker U värdet i ramen med 0,1
U = 1,0 svenska markeringen är likvärdig med europeisk markering Ug = 1,1
Alltså U - 1,0 = Ug - 1,1
2 glas U=1,0 (Ug=1,1)- 32 dB
3 glas U=0,5 (Ug=0,6)- 36 dB
Varje 3 dB sänker effekten med det dubbla.
KARMAR och RAMAR - ALUPLAST - 10 års fabriksgaranti på svetsning och 10 års fabriksgaranti på att
partier inte kommer att gulna. ZODIAK lämnar 30 år garanti på att partier inte kommer att gulna.
Kompositmaterial bestyckat med stålrör som fungerar som förstärkningar.
ALUPLAST är den största tillverkaren av underhållsfria profiler i Europa
BESLAG - gångjärn, handtag - Vi jobbar med WINKHAUS <www.winkhaus.de> ,5 års fabriksgaranti, som
är ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, bättre än ROTO men i samma klass som
SIEGENIA Garanti inbegriper inte reglering av beslag. Service på bilen är inte heller gratis.
GLAS - Vi jobbar med SAINT GOBAIN <www.saint-gobain.se> eller SANCO www.sanco.de
<http://www.sanco.de>en av tre glaskoncerner i Europa den tredje heter PILKINGTON. - 5 års
fabriksgaranti.
TILLVERKNING - RAMAR, KARMAR beskärs av en tysk automatiserad datastyrd robot som sedan sätter
ihop dem se dem med BESLAG och GLAS.
LÅGT PRIS - är inte bevis på en dålig produkt utan en önskan om att erövra marknaden..
Med vänliga hälsningar
Kristoffer Surowiak

ark. KTH examen.
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Alla parter - IDEAL 4000 5-kamare U-1,3 bara i karmen, profil vit, se bilden nedan.
Implementeras varmram mellan glasen då sänkes U-värde i ramen med U=0,1
i IDEAL 4000 till U-1,2 och i IDEAL 8000 till U-0,9
En bra ytterväg har U-värde 0,2.
Finns fler profiler till att välja emellan, se under
www.zodiak.se/02_31_00_FAKTA.html

Alla parter ses inifrån även utåtgående.
Symboler på ritningar Liggande triangel - dreh- spetsen pekar mot handtaget.
Stående triangel - kip. Liggande och stående trianglar - dreh - kip
I skjutparter finns bara stående triangel.
Alla parter är inåtgående, ifall vi inte skriver något annat vi den specifika parti.
(utåtgående är ca 100 % dyrare)
Vi undviker att skriva vänster eller höger för att det skapar missförstånd.
Om några parter kommer att monteras ihop informera oss om det då måste
monteringslister räknas in och fönsterbleck göras för alla parter i ett stycke om de får
plats i transporten. Fönsterbleck längre än 2,3m måste delas. Saknas något i
beskrivningen i offerten kommer det att inte att levereras. OBS. Kunden är helt
ansvarig för att alla mått och tillbehör är korrekta enligt kundens önskemål. Vi tar
inget ansvar för felmättningar eller om information saknas i offerten ifall vara
montörer inte har mätt då tar vi ansvar för mått och betalt för montörens resa och
måttagning.
I priset ingår varken måttagning eller montering. Kan beställas separat. Läs
information i hela offerten

Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Rabatt
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Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

30

Okno

1

6191,27

42%

3590,94

3590,94

1500

Partiets sammansättnings element:
1.1.1

V1 Uw: 1,04 W/(m2* K)

1.2.1

Bredd x Höjd [mm]: 1500 x 1386

1386

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
Przymyki: 1 x 140366
1.Typ okuć: R GASM SB + docisk dowrębowy + mechanizm
dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: ;
Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)
2.Typ okuć: UR GAM SC + mikrowentylacja + mechanizm
dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: ;
Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)

RSB1

SC1T

750

750

Fönster öppningsbart inåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt
mikroventilation)
med rörligt mittstolpe
Okno dreh-kip. Czy tu jest mikrowentylacja - jezeli tak to prosze wliczyc
31

Okno

1

3174,93

42%

1841,46

1841,46

1200

Partiets sammansättnings element:
1.1.1

V1 Uw: 1,39 W/(m2* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1350

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1.Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny,
kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: Podnośnik skrzydła FH.R.161;
Szklenie: 4/16/4XN 24mm Ug-1,1 Lt/g-82/65 Rw-31(-1;-4)

UR 1

De polska texterna i svart är försäkran att det inte blir
något missförstånd när projekt kommer att realiseras.
2 glas-Ug-1,1 + alu ram mellan glasen i alla partier.
Fönster öppningsbart inåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt
mikroventilation)
Okno dreh-kip + mikrowentylacja
szyby jak wyzej, ramka jak pisze "alu." to aluminiowa jak pisze "varm" to ciepla po ang. "warm" trudno sie pomylic
komentarze prosze OSOBNO W E-mailu tak jak juz pan zaczal robic
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Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

32

Okno

1

3298,75

42%

1913,27

1913,27

1200

Partiets sammansättnings element:

V1 Uw: 1,33 W/(m2* K)

1.1.1

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1350

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1.Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny,
kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: Podnośnik skrzydła FH.R.161;
Szklenie: 4/16/4ONE 24mm Ug-1,0 Lt/g-72/52 Rw-31(-1;-4)

UR 1

De polska texterna i svart är försäkran att det inte blir
något missförstånd när projekt kommer att realiseras.
2 glas-Ug-1,0 + alu ram mellan glasen i alla partier.
Fönster öppningsbart inåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt
mikroventilation)
Okno dreh-kip + mikrowentylacja
szyby jak wyzej, ramka jak pisze "alu." to aluminiowa jak pisze "varm" to ciepla po ang. "warm" trudno sie pomylic
komentarze prosze OSOBNO W E-mailu tak jak juz pan zaczal robic
33

Okno

1

3884,86

42%

2253,22

2253,22

1200

Partiets sammansättnings element:

V1 Uw: 0,97 W/(m2* K)

1.1.1

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1350

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1.Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny,
kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: Podnośnik skrzydła FH.R.161;
Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)

UR 1

De polska texterna i svart är försäkran att det inte blir
något missförstånd när projekt kommer att realiseras.
3 glas-Ug-0,6 + varm ram mellan glasen i alla partier
Fönster öppningsbart inåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt
mikroventilation)
Okno dreh-kip + mikrowentylacja
szyby jak wyzej, ramka jak pisze "alu." to aluminiowa jak pisze "varm" to ciepla po ang. "warm" trudno sie pomylic
komentarze prosze OSOBNO W E-mailu tak jak juz pan zaczal robic
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Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

34

Okno

1

6195,69

42%

3593,50

3593,50

1200

Partiets sammansättnings element:

V1 Uw: 1,41 W/(m2* K)

1.1.1

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1350

1.Typ: ID4 301i/337 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały
1.Typ okuć: okno otw. na zewnątrz, kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: DB 11/1 ogr roz;Podnośnik skrzydła FH.R.161
Szklenie: 4/16/4XN 24mm Ug-1,1 Lt/g-82/65 Rw-31(-1;-4)

Kzb

Fönster öppningsbart utåtgående, dreh-kip (i dreh-kip ingår automatiskt
mikroventilation)
Otwierane na zewnatrz
szyby jak wyzej, ramka jak pisze "alu." to aluminiowa jak pisze "varm" to ciepla po ang. "warm" trudno sie pomylic
komentarze prosze OSOBNO W E-mailu tak jak juz pan zaczal robic
35

Okno

1

2720,60

42%

1577,95

1577,95

1200

Partiets sammansättnings element:

1.1

V1 Uw: 0,87 W/(m2* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1200 x 1350

1350

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1.Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)

Fönster fast
.
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Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

36

Okno

1

5090,06

42%

2952,23

2952,23

2100

Partiets sammansättnings element:

V1 Uw: 0,91 W/(m2* K)

1.1.1

Bredd x Höjd [mm]: 2100 x 1200

1200

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1.Typ okuć: U GAVM/GAM, kolor okuć: Biały (SK)
Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)
U1

Fönster öppningsbart inåtgående, bara-kip
Bred i förhållande till höjd är för stor för att göra drek-kip
Förhållande mellan bred och höjd är så stort att risken för hängning med tiden
uppstår.
Fönster får antingen göras i två luft eller acceptera att hängningen uppstår.
Detta fönster är tänkt att öppnas huvudsakligen som kip och dreh bara vid putsning.
Okno kip
37

Okno

1

1922,23

42%

1114,89

1114,89

900

Partiets sammansättnings element:

V1 Uw: 1,19 W/(m2* K)

Bredd x Höjd [mm]: 900 x 600
1.1.1

600

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1.Typ okuć: U GAVM/GAM, kolor okuć: Biały (SK)
Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)

U1

Bred i förhållande till höjd är för stor för att göra drek-kip - DÄRFÖR bara kip
Bred för inte vara store än 1,5 till 1 där brädd är 1.5 och höjd 1
Fönster får antingen göras i två (fler) luft eller acceptera att hängningen uppstår bara i
de fallen där 1,5 överskrides fast inte för mycket.
Fönster öppningsbart bara kip
Okno kip
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Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

39

Okno

1

3785,43

42%

2195,55

2195,55

800

Partiets sammansättnings element:

1.1.1

V1 Uw: 1,40 W/(m2* K)

1250

Bredd x Höjd [mm]: 800 x 2050

2050

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1.Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny,
kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: BK Zatrzask balkonowy alu;;
Słupki poziome: 1 x 140341 poziomy
1.Szklenie: 4/16/4XN 24mm Ug-1,1 Lt/g-82/65 Rw-31(-1;-4)
2.Wypełnienie: Płyta PVC 24mm

800

1.1.2

UR 1+A

Fönsterdörr inåtgående dreh-kip
(i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation)
1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),
2 - handtag bara på insidan,
3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)
inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med
handgrepp på utsidan)
otw do wewnatrz, dreh-kip z mikrowentylacja, zatrzask balkonowy, Gladka plyta na dole.

poprzeczka ma sie zgadzac z oknem w poz 2
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Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

40

Okno

1

4204,59

42%

2438,66

2438,66

800

Partiets sammansättnings element:

1.1.1

V1 Uw: 1,04 W/(m2* K)

1250

Bredd x Höjd [mm]: 800 x 2050

2050

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
1.Typ okuć: UR GAM + mikrowentylacja + mechanizm dwufunkcyjny,
kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: ;
Słupki poziome: 1 x 140341 poziomy
1.Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)
2.Wypełnienie: Płyta PVC 40mm

800

1.1.2

UR 1

Fönsterdörr inåtgående dreh-kip
(i dreh-kip ingår automatiskt mikroventilation)
1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),
2 - handtag bara på insidan,
3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)
inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med
handgrepp på utsidan)
otw do wewnatrz, dreh-kip z mikrowentylacja, zatrzask balkonowy, Gladka plyta na dole.

poprzeczka ma sie zgadzac z oknem w poz 2
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Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

41

Drzwi

1

10895,47

42%

6319,37

6319,37

800

Partiets sammansättnings element:

V1 Uw: 1,14 W/(m2* K)

1.1.1

1250

Bredd x Höjd [mm]: 800 x 2050

2050

1.Typ: ID4 302i+próg/331 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały
1.Typ okuć: balkon z klamką dwustronną DXX próg, kolor okuć: Biały
(SK)
Dobory spec.: DB 11 ogranicznik rozwarcia
Słupki poziome: 1 x 140341 poziomy
1.Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)
2.Wypełnienie: Płyta PVC 40mm

800

1.1.2

Kzb

Fönsterdörr utåtgående
1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),
2 - handtag bara på insidan,
3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)
inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med
handgrepp på utsidan)
Otw na zewnatrz, Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, wysoki prog, zatrzask balkonowy, Gladka plyta

na dole.
poprzeczka ma sie zgadzac z oknem w poz 2
Otw na zewnatrz, Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, niski prog, klamka i zamek dwustronny, lepszy
zamek niz standard:
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Sid.- 11 -av 21

Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

42

Drzwi

1

10895,47

42%

6319,37

6319,37

800

Partiets sammansättnings element:

V1 Uw: 1,14 W/(m2* K)

1.1.1

1250

Bredd x Höjd [mm]: 800 x 2050

2050

1.Typ: ID4 302i+próg/331 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały
1.Typ okuć: balkon z klamką dwustronną DXX próg, kolor okuć: Biały
(SK)
Dobory spec.: DB 11 ogranicznik rozwarcia
Słupki poziome: 1 x 140341 poziomy
1.Szklenie: 4XN/14SW/4/14SW/4XN 40mm Ug-0,6 Lt/g-74/54
Rw-32(-2;-6)
2.Wypełnienie: Płyta PVC 40mm

800

1.1.2

Kzb

Entredörr utåtgående
1 - lågtröskel
2 - handtag och lås på båda sidor inkl. 3 st nycklar
Otw na zewnatrz, Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, niski prog, klamka i zamek dwustronny, lepszy
zamek niz standard:
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Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

43

Okno

3

12902,99

42%

7483,74

22451,21

1680

1.1.1

Partiets sammansättnings element:

1.2.1

V1 Uw: 0,97 W/(m2* K)

Bredd x Höjd [mm]: 1680 x 2080

2080

1.Typ: ID4 301/320 5-komorowy otw. do wew., kolor: biały
Przymyki: 1 x 140366
1.Typ okuć: R GASM SB + docisk dowrębowy + mechanizm
dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: ;
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6
Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)
2.Typ okuć: UR GAM SC + mikrowentylacja + mechanizm
dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: 1005A + 3 klucze;;
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6
Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

RSB1

SC1T+A

840

840

Fönsterdörr inåtgående dreh-kip
1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),
2 - handtag med lås i handtaget bara på insidan,
3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)
inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med
handgrepp på utsidan)
otw do wewnatrz, wysiki prog dreh-kip bez mikro wentylacji, zatrzask balkonowy, Klamka z kluczykiem tylko
od srodka 3 szt kluczy

+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan
+ szklo hartowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz
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Sid.- 13 -av 21

Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

44

Drzwi

3

16905,84

42%

9805,39

29416,17

1680

Partiets sammansättnings element:
1.1.1

V1 Uw: 1,05 W/(m2* K)

1.2.1

Bredd x Höjd [mm]: 1680 x 2080

2080

1.Typ: ID4 302/330 5-komorowy, otw. do wew., kolor: biały
Przymyki: 1 x 140366
1.Typ okuć: R GASM SB + docisk dowrębowy + mechanizm
dwufunkcyjny, kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: ;
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6
Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)
2.Typ okuć: UR GAM SC + mikrowentylacja + mechanizm
dwufunkcyjny D35, kolor okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: BK121 zatrzask balkonowy alu
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6
Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

RSB1

SC1T+A

840

840

Fönsterdörr inåtgående dreh-kip
1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),
2 - handtag och lås på båda sidor.
3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)
inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med
handgrepp på utsidan)
otw do wewnatrz, wysiki prog dreh-kip bez mikro wentylacji, zatrzask balkonowy, Klamka i zamek
dwustronny + 3 szt kluczy

+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan
+ szklo hartowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz
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Sid.- 14 -av 21

Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

45

Drzwi

1

19980,00

42%

11588,40

11588,40

1500

Partiets sammansättnings element:
1.1.1

V1 Uw: 1,15 W/(m2* K)

1.2.1

Bredd x Höjd [mm]: 1500 x 2000

2000

1.Typ: ID4 302i/331 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały
Przymyki: 1 x 140366i
1.Typ okuć: balkon z klamką dwustronną SB GAM 2 klamki, kolor
okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: hamulec FB-GVT 800/16 SL
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/12SW/33.1XN 40mm Ug-0,7 Lt/g-74/51
2B2
2.Typ okuć: balkon z klamką dwustronną DXX SC + hamulec, kolor
okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: ;;hamulec FB-GVT 800/16 SL
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/12SW/33.1XN 40mm Ug-0,7 Lt/g-74/51
2B2

Kzb+A

Kzb

750

750

Entredörr utåtgående
1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),
2 - handtag och lås på båda sidor inkl. 3 st nycklar
3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)
inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med
handgrepp på utsidan)
4 - broms i båda dörrbladen
5 - tät dörr med stål plåt i mitten
+ säkerhetsglas - lamellglas på insidan + härdatglas på utsidan
+ szklo laminowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz
Drzwi wejściowe otw na zewnatrz - klamka w skrzydle "aktywnym-piewrszym" i kluczyk dwustronny,

Klamka w "drugim" skrzydle w ofercie po szwedzku pisze ze obydwie klamki będą z przyciskiem.
Jeżeli nie to proszę napisać to w emailu ze się nie dało
+ hamulec w obydwu klamkach. Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, wysoki prog, zatrzask
balkonowy,
w drzwiach jest plyta 40mm z blacha w srodku
Drzwi maja spelniac norme dzrwi wejsciowych - 940 mm w swietle pomiedzy rama a otwartym
skrzydlem
Prosze dolozyc listwe stalowa dla sztywnosci
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Sid.- 15 -av 21

Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

46

Drzwi

1

18861,24

42%

10939,52

10939,52

1280

Partiets sammansättnings element:
1.1.1

V1 Uw: 1,15 W/(m2* K)

1.2.1

Bredd x Höjd [mm]: 1280 x 1980

1980

1.Typ: ID4 302i/331 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały
Przymyki: 1 x 140366i
1.Typ okuć: balkon z klamką dwustronną SB GAM 2 klamki, kolor
okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: hamulec FB-GVT 600/16 SL
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6
Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)
2.Typ okuć: balkon z klamką dwustronną DXX SC + hamulec, kolor
okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: hamulec FB-GVT 400/16 SL;hamulec FB-GVT 600/16
SL;;

Kzb+A

Kzb

640

640

Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6
Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

De polska texterna i svart är försäkran att det inte blir
något missförstånd när projekt kommer att realiseras.
3 glas-Ug-0,6 + varm ram mellan glasen i alla partier
Entredörr utåtgående
1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),
2 - handtag och lås på båda sidor
3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)
inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med
handgrepp på utsidan)
4 - broms i båda dörrbladen
+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan
+ szklo hartowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz
Podwójne drzwi wejściowe otw na zewnatrz - klamka i zamek dwustronny + 3 klucze.
klamka w skrzydle "aktywnym-piewrszym"
+ hamulec w obydwu klamkach.
Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, wysoki prog, zatrzask balkonowy,
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Sid.- 16 -av 21

Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

47

Drzwi

1

15596,60

42%

9046,03

9046,03

1280

Partiets sammansättnings element:
1.1.1

V1 Uw: 1,08 W/(m2* K)

1.2.1

Bredd x Höjd [mm]: 1280 x 1980

1980

1.Typ: ID4 302i/337 5-komorowy, otw. na zew., kolor: biały
Przymyki: 1 x 140366i
1.Typ okuć: balkon z klamką od środka SB GAM 2 klamki, kolor okuć:
Biały (SK)
Dobory spec.: hamulec FB-GVT 600/16 SL
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6
Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)
2.Typ okuć: balkon z klamką od środka DXX SC + hamulec, kolor
okuć: Biały (SK)
Dobory spec.: BK121 zatrzask balkonowy alu
Szklenie: 4ESGXN/14SW/4/14SW/4ESGXN 40mm Ug-0,6
Lt/g-74/54 Rw-32(-1;-4)

Kzb+A

Kzb+A

640

640

Fönsterdörr utåtgående
1 - högtröskel (mycket bättre U-värde),
2 - handtag med lås i handtaget bara på insidan. 3 st nycklar
3 - broms i dörrbladet (inte samma som broms i handtaget)
inkl. handgrepp på utsidan - (i priset räknas broms i dörrbladet som är komplett med
handgrepp på utsidan)
+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan
4 - broms i båda dörrbladen
+ szklo hartowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz
Podwójne drzwi balkonowe otw na zewnatrz - klamka tylko od srodka z 3-a kluczykami.
+ hamulec w obydwu klamkach. Okucia balkonowe absolutni nie siekerki, wysoki prog, zatrzask balkonowy,
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Sid.- 17 -av 21

Position

Produkt

Antal

Pris styck
inkl. moms

Rabatt

Pris styck inkl.
moms och rabatt

Summa inkl.
moms och rabatt

50

Okno

1

0,00

42%

0,00

0,00

1140

Partiets sammansättnings element:

1180

Bredd x Höjd [mm]: 1140 x 1180

Tak fönster öppningsbart inåtgående, bara-kip
Okno dachowe
Fakro okno 10 114x118 FTS-V U2
V22, 872510

51

Okno

3

0,00

42%

0,00

0,00

1140

Partiets sammansättnings element:

1180

Bredd x Höjd [mm]: 1140 x 1180

Tak fönster öppningsbart inåtgående, bara-kip
Okno dachowe
Fakro okno 114x118 ftp-v u4

52

Inne art.

1

0,00

42%

0,00

0,00

Extra kostnad för komplet beslag till takfönster på tegeltak till pos. 50 eller 51
Koplet okuc i kolnezy do okna dachowego na dach z dachuwek ceramicznych do poz jak wyzej
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56

Inne art.

1

167,50

Sid.- 18 -av 21
42%

97,15

97,15

Extra kostnad för fönsterbleck
Pristet kan intepresenteras här sedan det beror på hur många fönster kommer kunde
beställa.

i alla positioner
Fönsterbleck som passar i vara profiler går inte köpa i Sverige.
fönsterbleck lackerad plåt standard kulör (vit ) med ”vattenstoppare” i samma material
som fönsterramar.
upp till 3m längd kan djupet vara mindre än 80 mm
mellan 3 och 6m - min djup 80mm

100-150mm.

annars valfritt djup, här offereras
Här offererar vi fönsterbleck lika breda som fönster, önskas större längder informera
oss om det.
Kommer det att monteras två eller fler fönster ihop kan det vara läge att beställa en som
sveper över alla fönster.
Det kan i och för sig vara problem om dina fönster är små och lastas på pallar.
Fönsterblecken kan inte vara för långa sedan de kommer att paketerades stående på en
lastbil som har begränsning i höjd.

we wszystkich pozycjach
Parapety biale zewnetrzne z zakonczeniami cena za parapety do wszystkich okien i drzwi.
Kolor bilay szer rowna sie szer okna. szer jak w szwedzkim tekscie

57

Inne art.

1

0,00

42%

0,00

0,00

+ säkerhetsglas - lamellglas på insidan + härdatglas på utsidan
+ szklo laminowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz

+ säkerhetsglas - lamellglas på insidan + lamellglas på utsidan
+ szklo laminowane od wewnatrz i laminowane od zewnatrz

+ säkerhetsglas - härdatglas på insidan + härdatglas på utsidan
+ szklo hartowane od wewnatrz a hartowane od zewnatrz
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58

Inne art.

1

0,00

Sid.- 19 -av 21
42%

0,00

0,00

Europall + emballage Pristet kan intepresenteras här sedan storleken beror på hur många fönster kommer
kunde beställa.
..................
På en pall (800x1200) får plast ca 8 st. öppningsbara parter eller 10 st. fasta
av modellen IDEAL 4000 som är 70 mm bredd.
Där det smalaste (bred eller höjd) måttet överstiger inte 1200 mm.
Finns det fönster som är 600 mm ställs de bredvid varandra.
Om måtten är gynnsamma kan vi ställa fönster på varandra.
En gång har vi skickat 32 fönster på en pall.
ex. - 48 st fönster av storlek 600 x 600 får plats på en pall.

59

Inne art.

1

0,00

42%

0,00

0,00

Frakt direkt
Pristet kan intepresenteras här sedan storleken beror på hur många fönster kommer
kunde beställa.
Frakt direkt från fabriken i Polen till kund till adressen från projekt nr.
Ytterligare info om frakt på sista sidan i offerten.
Denna offert gäller bara positon

60

Inne art.

1

0,00

42%

0,00

0,00

Längre ner finns en noggrannare beskrivning av ovan presenterade positioner

Omkrets och yta

Totalsumma

Summa antal főnster/dőrrar
Yta főnster/dőrrar sammanlagd
Karm omkrets sammanlagd

21
48,83 m2
128,83 m

Summa inkl.
moms
206 291,19

Rabatt
42%

Inkl.rabatt
och moms
119 648,89

Övriga priser på nästa sida.
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den 27.08.2018

Betalningsplan – Avtal mellan ZODIAK Arkitekter AB
Och NÅGRA EXEMPEL PÅ VÅRA PRISER

För kunden gäller en av följande tre betalningsalternativ.
Alternativ 1 - Betalas mot faktura vid leverans.
Fullständigt, namn, adress personnummer och kopierad /skannad ID handling skickas till oss. Kredituppgifter tas på kunden.
Kostnad - 2% extra, räknas på hela offererade priset. Kunden skriver under offerten med detsamma, godkänner hela offertens
innehåll. För att korta handläggningstiden kan kunden skriva ut dokumentet, underteckna, skanna och e-posta till oss samtidigt som
originalet postas till oss. Notera att samtliga sidor i offerten blir godkända genom underskriften.
Faktura på hela beloppet minus 2% e-postas till kunden. Leveranstid räknas fr.o.m. ankomst av godkänd och signerad offert till
ZODIAK Arkitekter AB. fakturan betalas inom 5 dagar netto efter mottaget leverans. Dagen 6 debiteras kreditavgift med 30 % /
månad.
Alternativ 2 - 20% i förskott och 80 % vid leverans.
Fullständigt, namn, adress personnummer och kopierad /skannad ID handling skickas till oss. Kredituppgifter tas på kunden.
Kunden skriver under offerten med detsamma, godkänner hela offertens innehåll. För att korta handläggningstiden kan kunden
skriva ut dokumentet, underteckna, skanna och e-posta till oss samtidigt som originalet postas till oss. Notera att samtliga sidor i
offerten blir godkända genom underskriften. Faktura på 20% och 80% skickas samtidigt. Leveranstid räknas fr.o.m. ankomst av
godkänd och signerad offert till ZODIAK Arkitekter AB samt genomförd inbetalning till B.G - 5649-1970. resterande 80% betalas
mot faktura 5 dagar netto. Dagen 6 debiteras kreditavgift med 30 % / månad.
Alternativ 3 - 100% i förskott = 2% lägre pris på fönster
Kunden skriver under offerten med detsamma, godkänner hela offertens innehåll.
Faktura på hela beloppet skickas till kunden vid beställning. Leveranstid räknas fr.o.m. den bankdag då betalning är på ZODIAK
Arkitekter AB konto, B.G - 5649-1970. Uppgifter om betalningsform längst ner på varje blad.
Vi offererar demontering av gamla och montering av nya fönster samt bearbetning efter montaget både ut- och invändigt. ” Full
service” som vår arbetsledare brukar säga. Vi kan göra det mot ROT faktura.
Vi rekommenderar att monteringen av fönster utförs av våra montörer för att i sammanband med montage justerar de alla monterade
partier. Under frakt, när bilen bromsar kraftigt, kan komposit fönster/dörrar förlora fabriksjusteringen något. Detta rättar montören
till i samband med montage. En sådan justering garanterar minimalt slitage av de mekaniska delarna och att tätheten i partier inte
går förlorad.
Datum:_____________________________Ort____________________________________________________
Undertecknad av köpare _____________________________________________________________________
Namnförtydligande _________________________________________________________________________
Person nr.

___________________________________________________________

Vidimeras (av någon annan en köpare) __________________________________________________________
Namnförtydligande
Tel. nr.

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Vidimerig görs oftast av två utomstående personer för att styrka äkthet i ett dokument t.ex.
Underskrift och namnförtydligande krävs för att avtalet skall vara giltigt.
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Övrigt:
Reklamationer: Kunden är skyldig att kontrollera varan i samband med leveransen: att allting är komplett, räkna antal fönster, handtag
och kontrollera att inga glas har krossats under transporten. Skadade partier fotograferas och bilder skickas till oss. Lämna inget
material på lastbilen. Vi ansvarar inte för skador som uppstår under avlastningen eller om kunden själv monterar parter. Reklamationer,
om något saknas eller är trasigt, kan göras upp till en vecka efter leveransen. Partier uppnår sina rätta egenskaper efter montage, först
då skall de efterjusteras. Efterjustering ingår inte i reklamation och bekostas vid behov av kunden.
Din beställning är individuell, därför kan vi inte sälja den vidare till någon annan kund. I samma ögonblick du lägger en beställning
startar tillverkningen med beställning av glas från glasfabriken mm.
Kontrollera noga partiernas mått! Kunden ansvarar för att måtten stämmer.
Vid måttagning av vår representant står vi för hela ansvaret.
Kontrollera noga offertens innehåll! Vi arbetar med många kunder samtidigt. Det är viktigt att försäkra sig om att vi inte offererar fel
eller missar något i offerten. Vi kan lova saker och ting i tel. eller skriftligt, står det inte i offerten blir det inte gjort. Handtag med lås är
inte samma som lås i dörrbladet. Låg eller hög tröskel. Rullgardiner - transparenta eller täta. Fråga tio gånger för att undvika ett enda
fel. Om du beställer ytterdörr kontrollera noga att det står i texten så att du inte får en balkongdörr istället. Ytterdörr har handtag med
fjäder och balkongdörrens handtag vrids 180 grader.
Montering - Enkel monterings anvisning finns på hemsidan under ”fakta”. Montera alltid med lågexpanderande monterings skum. Det
styvar upp partier. Vi har ett monteringslag (i Stockholmstrakten) som kan ta hand om hela processen - måttagning, avlastning när
fönster kommer, demontering, montering, justering, finish (ute som inne). Inga av ovan nämnda tjänster räknas i offerten. Kostnaden
för montörens resa tillkommer. I samband med fönster montage måste fönster - dörr ljustras för under transport kan det hända att
distansklossar som håller glas på plats ramlar ner. Om vi monterar fönster rättar vi till det. Står kunden själv för montage ansvar kunden
för detta. Anlitar kunden montörer som inte kan ljustra fönster kan vi skicka våra montörer men enbart mot ersättning. Det finns inte
instruktion hur man justerar mekanism i våra parter. I länderna där de produceras monteras de alltid av behöriga montörer därför Tyska
producenter har aldrig utfärdat sådana.
Alla garantier och ansvaret för produkten lämnas av företagen som offererar fönster och dess montage.
ZODIAK Arkitekter AB ansvarar för att alla garantier kommer att respekteras och följas upp efter Svensk lag.
Enligt Plan och Bygglagen (PBL) allt glas som finns närmare ”golvet” än 60cm skall vara säkerhetsglas. När vi räknar på det
billigaste alternativet räknar vi aldrig på säkerhetsglas. Det är kundens ansvar att informera oss om att han önskar säkerhetsglas och i
vilka partier. Säljer man villan och ny ägare råkar ut för olika och det går att bevisa att sista ägaren bytte fönster är denna ägare skyldig.
Lagen säger också att om fönster sitter 1,8m eller högre ovanför marken måste de förses med barnsäkerhetsanordningar. Önskar man
det så fråga om handtag med barnsäker knapp. Enligt Plan och Bygglagen (PBL) 8:231 Öppningsbara fönster, balkongdörrar och dylikt
i utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier - t.ex. balkonginglasningar - vilkas karmunderkant sitter lägre
än 1,8 meter över golvet ha säkerhetsbeslag, spärranordningar eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska falla ut.
Säkerhetsanordningar behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.
Allmänt råd - Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i stängt läge. Med spärranordning
avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett fönster från att få mer än 10 cm fri öppning. Båda dessa anordningar bör vara
utförda så att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Barnsäkerhet, hållfasthet
och beständighet kan provas enligt SS 3587 och NT CONS 018.
Eftersom vi räknar på det billigaste alternativet måste kunden informera oss vilken av dörrar som ska beställas. Gör man inte det får
man en balkongdörr med hög tröskel även om man frågar om handtag och lås på båda sidor. Dörren fungerar nästan lika bra som en
entrédörr men handtaget vrids 180 grader och är inte på en fjäder som i vanliga entrédörrar, tröskeln är inte heller låg som man kanske
skulle önska i en entrédörr.

Tilläggstjänster
Måttagning på plats. Vara montörer erbjuder ett personligt besök med måttagning och diskussion hemma hos Er. Kostnaden för
besöket debiteras separat, beställer Ni montage kommer den att räknas in i priset. Vara montörer kan också hjälpa med demontering av
gamla fönster och finisharbeten. Vill du montera fönster i väggen där det inte finns något fönster idag kan vi också hjälpa till med det.
Montering - Önskar Ni hjälp med montering. Fråga efter offert.
Slutbesiktningen: Görs direkt efter utfört arbete när våra montörer är på plats. Alla eventuella justeringar utförs omgående. Mera
detaljerad information hittar Ni på vår hemsida www.zodiak.se
Gratistjänster - Om företag erbjuder gratis hembesök kommer kostnaden för detta räknas in i priset på de fönster du beställer.
Besöken görs av företagets anställda som är avlönade.
Frakt - vi räknar på den biligaste frakt man kan få hela vägen från Polen till Sverige. För det mesta är det stora lastbilar utan
avlastnings anordning det innebär att kunden skall ombesörja avlastning själv. Skall vi räkna på en bil med kran skulle
transporten blivit mycket dyrare.
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