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Att tänka på 

Leveranstid 

För lagerdörr sker leverans inom 2 
veckor. Vid avvikande mått eller 
utförande, 6–8 veckor. 

Betalning 

Betalning via faktura på 15 dagar efter 
utfört arbete. (Kreditupplysning sker 
vid beställning) 

Pris 

14 500 kronor, inklusive 
mervärdesskatt 

Klassningar 

Inbrottsklass: SS-EN 1627 RC 3. Dörren 
är godkänd för både in- och 
utåtgående montage.  

Brandklass: EI2 15 / EW 30, EI2 30.  

Brandgastäthet: Sa och S200.  

Ljudreduktion: Rw 39 dB, tillval 44 dB 
(utan postinlägg). 

MARS 2021 

Nyhetsbrev BRF Svartvik 

Hej boende i Brf. Svartvik.  
 

Här kommer ett erbjudande om uppdaterad säkerhetsdörr 
framtaget i samarbete med företaget Svenska Skydd AB.  
 

Moment som ingår i erbjudandet är; 
• Komplett demontering av gammal dörr och karm. 

• Bortforsling av byggavfall. 

• Installation av ny dörr och tillbehör. 

• Överflytt av befintlig cylinder till ny låskista 
 

Om ni har frågor kring detaljer i arbetet skall ni vända er till 
kontaktpersonen från Svenska Skydd i första hand  
 

I detta erbjudande om 14 500 kr inkl moms ingår; 
✓ Säkerhetsdörr CH133 SS-EN1627 RC3 med standardmått M9/10 x 20,8/21 
✓ Vitlackerad stålkarm, foderbildande 
✓ Dörrblad i standardlaminat 
✓ Huvudlås ASSA 510 
✓ Överlås ASSA 911 ink. 4 nycklar 
✓ Brevinkast Swedbox 
✓ Dörrkik, vidvinkeltyp 
✓ Mekanisk ringklocka 
✓ Ektröskel 
✓ Vitlackerad väggomfattning, alternativt vitmålade lister invändigt 
✓ Nytt trycke 
✓ Överflytt av befintlig cylinder till ny låskista 
✓ Nya cylinderbehör 

 

Fyll i bifogad blankett och lämna den i Svartviks brevlåda, 
Svartviksslingan 49 så samlar vi ihop alla beställningar.  
Vi önskar blanketten senast den 21 mars. 
 

Styrelsen i Brf Svartvik 

Erbjudande om säkerhetsdörr 

 

Frågor: Mejla styrelsen 

på info@brfsvartvik.com 



 

NYHETSBREV FÖR PERSONAL 

  



 

SIDA 3 NYHETSBREV FÖR PERSONAL 

Anmälningsblankett 
Brf Svartvik 
 

Arbetsmoment Pris/St Antal Summa 

Säkerhetsdörr 

CH133 SS-EN1627 RC3 

Standardmått M9/10 x 20,8/21 

14 500 kr   

Ny cylinder med 4 nycklar till nederlåset 750 kr   

Vit insida på dörren 1 200 kr   

Digitalt tittöga 1 000 kr   

Önskar avbetalning 

12 månader räntefritt, uppläggningsavgift 
295 kr   

Summa    

Summera samtliga arbeten och skriv in summan, samtliga priser är inklusive moms. Betalningsvillkor 15 dagar netto efter 

utfört arbete. Avbetalning går att ordna om så önskas. (Kreditupplysning sker vid beställning) 

 

Föreningens namn HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING SVARTVIK 

När Ni skickar in beställningen glöm 

inte att:  

Se till att samtliga fält här bredvid är 

ifyllda.  

Beställningen skickas till  

Svenska Skydd genom att lämnas i 

styrelsens brevlåda,  

Svartviksslingan 49. 

Specifika frågor tas direkt med  

Svenska Skydd, Mikael Sillren, 

mikael.sillren@svenskaskydd.se 

Namn  

Adress  

Postnummer  

Skatteverkets 
lgh.nr. 

 

Medlemsnummer  

Personnummer  

Mejl  

Telefon, dagtid  

Underskrift  

Datum  

Jag förstår att Svenska Skydd AB behandlar mina personuppgifter för 
att leverera tjänsten/produkten. Mer information hittar du på www.svenskaskydd.se 

OBS! Viktigt att Ni fyller i samtliga uppgifter enligt instruktionerna. Otillräcklig eller felaktig uppgift som föranleder 

korrigering i efterhand, medger oss rätten att tilläggsfakturera Er en avgift om 500 kr. 

Lämnas 
senast den 21 

mars. 


