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Åkersberga 2018-09-06    Ramavtal nr.275	
	
Kontakt Secor: Peter Englund   Brf. Fållbänken 1 
Mobil: 072-228 43 28    Gribbylundsvägen 64 
     187 67 Täby 
             
E-post: peter.englund@secor.se                    
 
Ramavtal nr.275 mellan Secor/Cemantech AB och Brf. Fållbänken! 
     
Secor:   Secor AB ingår i Daloc koncernen och är Dalocs rikstäckande sälj 

och montage organisation. Secorkedjan ansvarar för montage och 
försäljning till utbytes marknaden för flerbostadshus. 
 
Secor kedjan har rigorösa krav gällande att följa de 
montageföreskrifter som gäller vid installation av alla tillverkade 
Daloc dörrar.  
 
För att uppfylla alla högt ställda montagekrav använder Secor 
endast egna certifierade montörer för Daloc dörrar. Genom 
användningen av Secor kan du vara säker på att alla garantier och 
certifkat fortfarande är giltiga när dörren är installerad.  

 
Daloc: Daloc har tillverkat klassade dörrar i över 70 år. Dörrar som skyddar 

människor och egendom mot brand, ljud och inbrott, oavsett om de 
är tillverkade av stål eller trä. Idag består Daloc-koncernen av flera 
bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. Hjärtat i 
koncernen finns sedan 1956 i Töreboda, där två av våra 
toppmoderna fabriker ligger nära den vackert slingrande Göta kanal. 
Tillverkningen sker i Sverige och säljs via egna säljkontor i 
Skandinavien och via etablerade kanaler i övriga Europa. 
 

Säkerhetsdörr via 
Daloc: En säkerhetsdörr i stål från Daloc gör att du slipper ovälkomna 

gäster. Dörren är testad för att stå emot brand, sänker ljudet i 
lägenheten, minskar drag, lukt och kan stå emot heta brandgaser.  

 
Från och med 1 jan 2013 föreskriver Boverkets byggregler att 
nyinstallerade lägenhetsdörrar ska vara brandgastäta och klassen 
man anger är Sm. Detta gäller oavsett om det rör sig om dörrar till 
nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Daloc-dörren 
klarar varma gaser (Sm) vilket innebär upp till 200 grader.     
 

Certifieringar: * Säkerhetsklass SS-ENV 1627 MK3 
* Brandklass EI 30 
* Ljudklass 35 dB  
* SS-EN 13501-2 klass Sm. 
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A  Daloc S43 lägenhetsdörr  Ramavtal nr.275 
     
Dörr:   Dörren är objektanpassad enligt beställarens anvisningar.  

Med viss reservation för tillverkningstekniska begränsningar. 
Bostadshusens befintliga väggöppningar är styrande för 
måttsättning och all dörrhängning görs lika de befintliga.  

 
Dörrblad: För att minska brytytan med t.ex. kofot, har Daloc som enda 

leverantör överfalsade dörrblad. 
 
Laminat: Ek 1033, ingår. 
 
Karm: Listning av vit insida karm, ingår. 
 
Patentlåssystem: Huvudlås Assa 510 trepunktslås med hakregel. Säkerhetsdörren har 

förstärkt lås kåpa vid låspunkterna och är försedd med 
bakkantsäkringar, ingår. 

 
Tröskel: Tröskel av massiv ek samt tröskelutfyllnad i mellan dörrtröskel och 

hallmatta, ingår. 
 
Handtag/vred: Dorma 720, ingår. 
 
Secor cylinderskydd: Borrskydd för cylinder, ingår.  
 
Tittöga/Ringklocka: Ingår. 
   
Installation: Montage, material, samt bortforsling av avfall ingår. 
 
Grundpris: 1 St. Daloc S43 13 500 sek. inkl. moms. 
  
Tillkommer Frakt 500 sek. inkl. moms. 
 
Nycklar: Tillval av ny låscylinder inkluderar 4 nycklar. Vid beställning av 5 

nycklar tillkommer 150 sek. inkl. moms. 
 
Tillval: Digital tittöga e-eye,   1 250 sek. inkl. moms.   

Extra ljudsänkning 43 db,  1 800 sek. inkl. moms.   
Vit insida dörrblad     250 sek. inkl. moms. 
Låsbar brevlåda     850 sek. inkl. moms.   
FAS 90001      950 sek. inkl. moms.   

  Dörrspärr      750 sek. inkl. moms. 
  Låscylinder ej kopieringsskydd    250 sek. inkl. moms. 
  Låscylinder kopieringsskydd    750 sek. inkl. moms. 
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B  Daloc Y43 utomhus dörr  Ramavtal nr.275 
     
Dörr:   Dörren är objektanpassad enligt beställarens anvisningar.  

Med viss reservation för tillverkningstekniska begränsningar. 
Bostadshusens befintliga väggöppningar är styrande för 
måttsättning och all dörrhängning görs lika de befintliga.  

 
Dörrblad: För att minska brytytan med t.ex. kofot, har Daloc som enda 

leverantör överfalsade dörrblad. 
 
Laminat: Valfritt laminat, ingår. 
 
Karm: Listning av vit insida karm, ingår. 
 
Patentlåssystem: Huvudlås Assa 510 trepunktslås med hakregel. Säkerhetsdörren har 

förstärkt lås kåpa vid låspunkterna och är försedd med 
bakkantsäkringar, ingår. 

 
Tröskel: Tröskel av massiv ek samt tröskelutfyllnad i mellan dörrtröskel och 

hallmatta, ingår. 
 
Handtag/vred: Dorma 720, ingår. 
 
Secor cylinderskydd: Borrskydd för cylinder, ingår.  
 
Tittöga/Ringklocka: Ingår. 
   
Installation: Montage, material, samt bortforsling av avfall ingår. 
 
Grundpris: 1 St. Daloc Y43 17 500 sek. inkl. moms. 
  
Tillkommer: Frakt 500 sek. inkl. moms. 
 
Nycklar: Tillval av ny låscylinder inkluderar 4 nycklar. Vid beställning av 5 

nycklar tillkommer 150 sek. inkl. moms. 
 
Tillval: Digital tittöga e-eye,   1 250 sek. inkl. moms.   

Vit insida dörrblad     250 sek. inkl. moms. 
Låsbar brevlåda     850 sek. inkl. moms.   
FAS 90001      950 sek. inkl. moms.   

  Dörrspärr      750 sek. inkl. moms. 
  Låscylinder ej kopieringsskydd    250 sek. inkl. moms. 
  Låscylinder kopieringsskydd    750 sek. inkl. moms. 
   
 
 
 
 
 



	

––––––––––––––  Trygga och trivsamma trapphus  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Cemantech AB Telefon Adress Ort 
 072-228 43 28 Strömfallsvägen 90 184 41 Åkersberga 
Org.nr 559014-3409 Vat nr SE 559014340901 Innehar F-skattebevis Bankgiro 6195 8975484 

4	
	

Allmänt:      Ramavtal nr.275 
 
Måttagning:       Görs av representant från Secor. 
 
Montage: Montage sker av certifierade Secor montörer. Tänk på att en 

säkerhetsdörr som inte monteras på rätt sätt inte är någon säker 
dörr. För att uppnå resultat krävs erfarna och utbildade montörer. 
Secor lagar eventuella putsskador som uppstår i samband med 
montaget medan bättringsmålning av putsskadan ombesörjs av 
beställaren. Efter montaget utför montören en egenkontroll av 
dörrens samtliga funktioner.  

 
Leveranstid:     C:a 4-6 veckor eller efter överenskommelse. 
 
Garanti tid: 5 års garanti för dörr och montage. För tillval elektroniskt tittöga och 

dörrspärr gäller 2 års garanti för alla andra tillval gäller likväl 5 års 
garanti.  

 
Tidsåtgång montage: C:a 2-4 timmar beroende dörrmaterial och installationsomfattning.  
 
Allmänna  
bestämmelser: ABT 06. Fem års garanti på utfört arbete. 
 
Förberedelser av  
beställaren:       Vi förutsätter att beställaren kan tillhandahålla, utan  

debitering, ström i erforderlig omfattning. 
 
Tillgänglighet:  Vi förutsätter att säkerhetsdörren kan monteras i anslutning till 

demontering av befintlig dörr samt att montörerna har tillgång till 
lägenheten i omfattning som montaget kräver. Vidare skall dörren 
vara åtkomlig, d v s skor, kläder, möbler m.m. måste vara 
bortplockat till ca 1 m från dörren. 

 
Byggavfall: Bortforsling och återvinning av byggavfallet som uppstår i samband 

med dörrbytet ingår i offerten. 
 
Städning: Grovstädning utförs av montörerna medan beställare fin städar. 
 
Special montage: I det fall specialmontage krävs på grunda av att 

väggförutsättningarna kräver sådant tillkommer stålskenor. 
 
 Kostnad 850 sek. inkl. moms. 

 
ÄTA: För ändrings och tilläggsarbeten tillkommer självkostnad för produkt 

+ 20 %, samt 650 sek. inkl. moms/timme. 
 
Insida: Krävs uppbyggnad av foder och dörromfattning tillkommer kostnad 

för omfattningsprofil. 750 sek. inkl. moms. 
 
 
     Ramavtal nr.275. 



	

––––––––––––––  Trygga och trivsamma trapphus  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Cemantech AB Telefon Adress Ort 
 072-228 43 28 Strömfallsvägen 90 184 41 Åkersberga 
Org.nr 559014-3409 Vat nr SE 559014340901 Innehar F-skattebevis Bankgiro 6195 8975484 

5	
	

 
Montagemetod: Karm klyvning med möjlighet till att bevara existerande innerdörr. 

Förutsätter att djupet på Er nuvarande karm är 15 cm och uppåt. Vi 
garanterar inte att kvarvarande karm klarar hållfastheten för att bära 
upp en innerdörr. I det fall det inte går att karm klyva existerande 
karm och Ni vill att vi även monterar dörromfattning och foder på 
insidan tillkommer omfattningsprofil i stål för insidan, för kostnad se 
punkten ovan ”insida”. 

 
Beställning: Enligt numrerad orderblankett ramavtal 275. 
 
Reservation:    Offerten gäller med reservation för angiven leveranstid som kan 

påverkas av mellanliggande försäljning samt att hela objektet 
monteras i en följd. 

 
Avbetalning: Vi samarbetar med Resurs bank och Wasa kredit, beviljas efter 

sedvanlig kreditbedömning. Ni kan finansiera köpet och montaget 
räntefritt på 6, 12, eller 24 månader. Uppläggnings och aviavgifter 
tillkommer.  

 
Betalning: All fakturering med 10 dagar netto. Vid betalning efter förfallodag 

debiteras dröjsmålsränta med 21 %. Admin avgift tillkommer om 250 
sek. inkl. moms., vid försenad betalning. 

 
Ramavtalstid: Ramavtalet gäller i 36 månader framåt från och med avtalets 

signering. Avtalet är uppsägningsbart skriftligen till respektive part 
med 90 dagars uppsägningstid från och med datum för påskriven 
uppsägning. 

 
Jourmontage: Vid inbrott: 2 timmars inställelsetid, dörr installerad inom 6 timmar på 

vardagar från och med erhållen beställning. Se detaljerad bilaga 1. 
 
Teckning av avtal: Ramavtalet är tecknat i 2 exemplar mellan Brf. Fållbänken org 

nr.769625-1730 och Secor/Cemantech AB org nr. 5559014-3409 
varav parterna tagit varsitt. 

 
 
Ort:______________Datum:__________ Ort:_____________Datum:_____________ 
	
	 	 	
_________________________________________________	 ____________________________________________________	
Namnteckning	Secor/Cemantech	AB	 	 Namnteckning	Styrelseledamot	Brf.Fållbänken	
	
Peter	Englund	 	 	 ____________________________________________________	
VD/Secor/Cemantech	AB	 	 	 Namnförtydligande	
	 	 	 	 	

____________________________________________________	
Namnteckning	Styrelseledamot	Brf.Fållbänken	

	
	 	 	 	 ____________________________________________________	

Namnförtydligande	
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Beställning 
 
□ Order 275 lgh nr._____ beställning av 1st Daloc S43 lägenhetsdörr enligt ramavtal nr.275 

□ Order 275 lgh nr._____ beställning av 1st Daloc Y43 utomhusdörr 43 enligt ramavtal 
nr.275 
 
______________________________________________________________________ 
 
Jag beställer följande tillval: 

□ Vit insida   □ Låsbar brevlåda bredvid dörr. 

□ FAS 90001, överlås.    □ Elektroniskt tittöga, e-eye.    
□ Extra ljudsänkning 43db  □ Dörrspärr   

□ Låscylinder ej kopieringsskyddad  □ Låscylinder kopieringsskyddad 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
□ Kontakta mig jag vill avbetala via Wasa kredit. 

□ 6 mån  □ 12 mån  □ 24 mån 
 
 
______________________________________________________________________ 
Datum  Ort  Personnummer 
 
______________________________________________________________________ 
Gatuadress    Postadress 
 
______________________________________________________________________ 
Namnteckning  Namnförtydligande 
 
______________________________________________________________________ 
E-postadress  Mobil nr/Telefonnummer 
 
Underskrivet avtal mejlas till peter.englund@secor.se alternativt skickas till Cemantech AB, 
Peter Englund, Strömfallsvägen 90, 184 41 Åkersberga 
 


