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Gode råd!



Side 2              Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Beslåningsskema
- til døre

Glas og overflader
- til døre og vinduer

GLAS
Energiruder i energiklasse A med varm kant - U. værdi = 1,1.
Solafskærmning og lydruder efter tilbud.

ORNAMENTERET GLAS
Ornament costwold  uden pristillæg. Andre ornament typer efter tilbud.  

PROFIL TYPER 
Vi tilbyder 2 forskellige profiltyper:
Skråkehl til moderne vinduer med et strømlinet udseende. Profilkehl 
til sprosse/dannebrogs vinduer, hvor man ønsker det gamle originale 
udseende.
Fyldinger som frisede/glatte eller sporet med høj isoleringsværdi.

MALET OVERFLADE 
Elementerne behandles med behandlingssystem 2 øko:
2 gange grundbehandling med et fungicidholdigt middel. 1. gang topbe-
handling med vandbaseret aquatop fra Teknos (www.teknos.dk).
Vi tilbyder 9 standard farver (se sidste side). Derudover kan vi levere i 
alle NCS og Ral farver mod et mindre tillæg.
For vedligeholdelse henvises til malerfagligt behandlings-katalog (MKB).

MAHOGNI 
For at bevare sin styrke og smukke udseende skal mahogni elementerne 
behandles rigtigt. Vi bruger træ-nolin træolie fra Træ-nord med stærk 
vandafvisende effekt.

Glas og overflader - Huskeliste

Venstre indadgående

Venstre udadgående

Højre indadgående

Højre udadgående

Ude

Ude

Inde Venstre dør
gående

Højre dør
gående
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Stormkrog anverfer 

Dørgreb

Håndværkervinduets standard beslåning af 
sidehængte vinduer.
Blanke anverferer og stormkroge.

Klikventil Vinduesgreb

Biobeventiler - Dørgreb - Stormkroge anverfer
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Dørmodeller
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Dørmodeller
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Dørmodeller
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Ornament glastyper

Cotswold Artic

Sahara 520 Matelux

Silvit

Ornamenttrådglas
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1.  KØBELOV
 Sælgers tilbud er underlagt reglerne i lov om køb i det omfang, disse regler ikke  
 er fraveget i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

2.  SÆLGERS TILBUD
 Sælger vedstår, medmindre andet fremgår af tilbudet, dette i 30 dage at regne fra  
 tilbudets datering. I tilfælde af dokumenteret mellemsalg er sælger ikke bundet af  
 den i tilbudet angivne leveringstid, men vil efter nærmere aftale med køber  
 fastlægge en ny leveringstid, der ligger så tæt på den oprindelig tilbudte leverings 
 tid som muligt.

3.  MÅLTAGNING
 Såfremt sælger bistår en fagkyndig køber i forbindelse med mål tagning og  
 lignende,  er denne bistand alene at betragte som en service, der ikke pådrager  
 sælger noget ansvar.

4.  ÆNDRINGER I ORDRER
 Sælgers ordrebekræftelse angiver sidste frist for rettelser. Efter denne dato kan  
 der af produktionstekniske hensyn ikke ske rettelser i ordren.

5.  LEVERING
5.1  Leveringssted og risiko
 Levering finder sted på købers forretningsadresse eller efter nærmere aftale på  
 angivet byggeplads. Levering regnes ved vognkant, og risikoen for varen overgår  
 samtidig hermed til køber.
5.2  Modtagekontrol og reklamation
 I umiddelbar forbindelse med levering er køber forpligtet til at kontrollere, at det  
 korrekte antal enheder er leveret, og at varen er i hel og ubeskadiget stand.  
 Såfremt dette ikke er tilfældet, er det købers pligt straks at meddele dette skrift 
 ligt ved påtegning på fragtbrev til sælgers chauffør eller direkte skriftligt til sælger.  
 Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der  
 ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.
5.3  Kvalitetssikring
 Inden elementernes montage er køber forpligtet til at sikre, at leverancen i øvrigt  
 er i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Manglende kvalitetssikring og/eller  
 manglende reklamation medfører tab af købers ret til mangelindsigelser.

6.  FORDRINGSHAVERMORA
6.1  Leveringsforskydning
 Såfremt levering på grund af købers forhold udsættes i forhold til den aftalte  
 leveringstid, er sælger berettiget til at fremsende faktura, som var levering sket til  
 aftaletidspunktet. Risikoen for varen overgår til køber på faktureringstidspunktet.
6.2  Lagerleje
 Køber er ved en sådan udsat levering forpligtet til at betale sælger en rimelig  
 lagerleje efter nærmere aftale.

7  BETALING
7.1  Betalingsbetingelser
 Betalingsbetingelser fremgår af sælgers tilbud/- ordrebekræftelse. Såfremt køber  
 ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der svares renter fra forfaldsdagen  
 med rentelovens rentesats, med mindre der i tilbudet/ordrebekræftelsen er angi 
 vet en højere rentesats.
7.2  Delleverancer
 Såfremt der skal leveres ad flere gange, er sælger berettiget til at tilbageholde en  
 leverance, såfremt køber er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser  
 vedrørende en eller flere forudgående leverancer.

8.  ANSVAR FOR MANGLER
8.1  Mangelgennemgang
 Sælger har ikke pligt til at deltage i en mangelgennemgang ved afleveringen i  
 forbindelse med årsgennemgangen eller i forbindelse med 5 års eftersyn. Sælgers  
 vægring herved er ikke at betragte som afkald på nogen indsigelse.
8.2  Afhjælpning af mangler
 Såfremt en leverance viser sig at være mangelfuld, kan køber alene gøre følgende  
 misligholdelsesbeføjelser gældende i den anførte rækkefølge.
 a) Sælger foretager udbedring af mangler uden udgift for køber.
 b) Såfremt udbedring ikke kan ske, foretager sælger en omlevering.
 c) Såfremt sælger ikke foretager udbedring eller omlevering inden rimelig tid, kan  
 køber i stedet hæve handlen for den del af leverancen, der er mangelfuld.
 d) Køber kan derudover i de ovenfor nævnte tilfælde i henhold til købelovens  
 regler kræve erstatning, dog således, at sælger aldrig kan gøres ansvarlig for drift 
 stab, avancetab eller andet indirekte tab.

8.3  Force majeure
 Sælger er endvidere – uanset ovenstående – aldrig ansvarlig for noget tab, der  
 skyldes indgribende forstyrrelser, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold over  
 hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner, lock 
 outer samt usædvanlige naturbegivenheder.

8.4  Ansvarsophør
 Ethvert ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter aflevering af det  
 byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører  
 ansva ret dog senest 6 år efter leveringen til lager eller videresalg.
8.5  Regres
 Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke, eller kun  
 med store vanskeligheder, kan gennemføres mod den oprindelige køber, er se 
 nere købere af leverancen, herunder entreprenører og bygherrer, berettiget til i  
 samme omfang at rejse direkte krav mod sælger, såfremt den oprindelige køber  
 måtte have et krav mod sælger.
8.6  Tvister
 Tvister vedrørende ovennævnte krav behandles ved voldgiftsretten for Bygge- og  
 Anlægsvirksomhed, jf. punkt 11.

9.  ANSVAR FOR FORSINKELSE
9.1  Sælgers ansvar
 Sælger er ansvarlig for forsinkelse, medmindre denne forsinkelse skyldes ind 
 gribende forstyrrelser i arbejdets gang, der bevirkes uden hans skyld, ved forhold  
 over hvilke han ikke er herre, f.eks. krig, ildsvåde, strejker, importrestriktioner,  
 lockouter samt usædvanlige naturbegivenheder.
9.2  Erstatning ved forsinkelse
 Såfremt sælger efter foranstående regler er ansvarlig, betales erstatning efter  
 dansk rets almindelige erstatningsregler, dog således at sælger aldrig kan gøres  
 ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
9.3  Leveringsfrist
 Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og denne overskridelse er til  
 betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt over for sælger at  
 kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være  
 rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse.
9.4  Fristoverskridelse
 Såfremt sælger herefter undlader at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at  
 sikre levering inden for den herefter fastsatte frist, er køber berettiget til  
 ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve handlen. Køber kan dog aldrig hæve  
 handlen i situationer, hvor forsinkelsen skyldes forhold opregnet i pkt. 9.1.

10. PRODUKTANSVAR
 Sælger er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler, dog  
 således at sælgers produktansvar aldrig omfatter driftstab, avancetab eller andet  
 indirekte tab.

11. TVISTER
 Syn og skøn vedrørende leverancen skal udmeldes i henhold til reglerne i  
 Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksom 
 hed af 1992 (AB 92), §45. Tvister mellem parterne, der kan henføres til AB 92 §  
 22, stk. 14, finder afgørelse i henhold til AB 92 § 46. Tvister afgøres endeligt  
 ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. Almindelige Betingelser  
 for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92) § 47. 

 Anmeldt til Konkurrencestyrelsen i juni 2002

Salgs- og leveringsbetingelser
(gælder ikke forbrugerkøb)

Salgs- og leveringsbetingelser
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Skitse Stk. Mål  B x H Type Beskrivelse          Pris

Overfladebehandling
□ Ral 9010 hvid
□ Ral 9001 cremhvid  
□ Ral 8016 mahognibrun
□ Ral 9005 sort
□ Ral 7035 lysgrå
□ TS  7086 grå
□ Ral  7042 mørke grå
□ Ral 7016 antrasitgrå
□ TS  5766 svenskrød
□ TS  7536 grøn umbra
□ Tonet træolie
□ Anden farve opl Ral nr._______

Profiltype:
□ Skrå kehl
□ Profil kehl

Karmdimintion
□ 45 x 116mm std. dim.
□ 45 x 92mm spec. dim.
□ 45 x 142mm spec. dim.

Træsort :
□ Fyr
□ Mahogni
□ Træ/alu.
□ Coverline

Sprosse type
□ 25 mm påklæbet sprosse 
□ 44 mm sprosse
□ 54 mm  sprosse

Noter
□ Not i bund
□ Not  4 sider
□ Uden noter

Ventiler
□ Klikventil

Bundglaslister
□ Alubundglasli. malet i std. farve
□ Alubundglasli. eloxeret
□ Træbundglasli.

Glastyper
□ Lavenergi med varmkant 3 lag 
□ Optimeret med varmkant 2 lag
□ Ornament Cotswold
□ Spec. ornam.
□ Spec. Glas

Bundtrin
□ Alu.bundtrin
□ Træbundtrin
□ Andet

Dørtype
□ Facadedør
□ Terrassedør
□ Højre   □ Venstre
□ Udadgående
□ Indadgående

Dørgreb terressedør
□ Paskvilgreb indv. med bremse
□ Paskvilgreb indv. og udv. med bremse

Dørgreb facadedør
□ Greb/cylinder vrider med langskilte
□ Greb/ cylinder vrider med rosetter
□ Greb/ dobbelt cylender med rosetter

□ 2 farvet
Indv. _______
Udv. _______

Firmanavn: Leveringsadresse:

Sundbyvej 66 • Sundby Mors • 7950 Erslev • Tlf. 97 74 61 37 • Fax 97 74 63 14
www.haandvaerkervinduet.dk • info@haandvaerkervinduet.dk

Dato:___________________        □ Tilbud         □ Ordre                Leverings uge: ____________                    Rek. nr.___________

Håndværkervinduet I/S - Bestillings formular

Sidehængte vinduer
□ Anverfere og stormkrog
□ Paskvil med grebsstyret bremse
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Kvalitet og garanti

Farvevalg

Kvalitetsprodukter 
HåndværkerVinduet er tilsluttet DVV, Dansk 
Vindues Verifikation og er derfor underlagt meget 
strenge krav til kvalitet af træ og beslag.
Maskinparken er under konstant udvikling, men 

betjenes altid af faglærte tømrere eller maskin-
snedkere.

Garanti
Håndværkervinduet I/S yder 5 års garanti på 
fabrikation- og materialefejl, på DVV kontroller-
ede produkter og termoruder, forudsat af fabrik-
kens vedligeholdelses- og monteringsvejledning er 
overholdt.

Farvevalg - Kvalitet og garanti

Aluminiums bundlister leveres indfarvet i
ovennævnte farver.

Aluminiums bundglaslister i speciel farve
- se tillægspriser

Vores produkter er CE mærket

RAL9010 - Ren hvid

RAL9001 - Cremhvid/Antikhvid

RAL7035 - Lysgrå

TS7086 - Grå

RAL7042 - Mørke grå

RAL7016 - Antrasit grå

TS5766 - Svensk rød

RAL8016 - Mahognibrun

RAL9005 - Dybsort

TS7536 - Grøn umbra
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Gode råd om optimal udnyttelse af nye vinduer eller dører

Gode råd

Min. en gang årligt skal beslagene smøres med syrefri olie (f.eks. alm. cykelo-
lie), for at opretholde garantien.

Dine kvalitetsprodukter består af en høj andel af kernetræ, som har et 
naturligt harpiksindhold.
Harpiksudtræk kan derfor forekomme, og berettiger ikke til reklamation.
Såfremt der forekommer harpiksudtræk kan problemet afhjælpes med en 
blød klud/køkkenrulle og rigeligt sprit.

Fingers karret træ er sammenlimet og da træ ikke arbejder ens, kan der 
forekomme mindre synlige samlinger. Disse berettiger ikke til reklamation.

Evt. limrester fra rudemærkater kan fjernes med rensebenzin eller glaskera-
misk pladerens.

Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme. Vandet kan 
med for del tilsættes en smule bilvoks, som lægger en beskyttende hinde på 
overfladen.

Se brugervejledningen for nærmere information.

Udvendig kondens kan forekomme på energiruder med høj isoleringsevne. 
Kon densdannelsen forekommer normalt kun om efteråret og begyndelsen 
af vinter p.g.a. høj luftfugtighed og klar himmel. Kondensdannelsen skyldes 
den lavere over fladetemperatur på energirudens udvendige side, og har 
i øvrigt ingen betydning for rudens øvrige funktioner eller holdbarheden 
generelt.

Uregelmæssigheder ved en termorude i form af urenheder, ridser m.v. Skal 
be dømmes på følgende måde:
• Ruden skal betragtes indefra i en afstand på 3m.
• Bedømmelsen skal ske ved diffust lys uden direkte sollys eller kunstig 

belysning.

Smøring af beslag

Harpiksudtræk

Fingerskarret træ 

Fjernelse af limrester 
på ruden 

Vedligeholdelse

Efterbehandling
 
Energiruder

 
Bedømmelseskriter-
ier for termoruders 
visuelle kvalitet
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Gode råd fortsat...

Gode råd

For at kunne betjene dørlåsen, løftes håndtaget opad, hvorefter cylinderen 
aktive res.

Ventilen aktiveres v.h.a. et “klik-system”.

Da en stor del af det træ der benyttes i vindues-/dørproduktionen er 
spejlskåret, minimeres harpiksudtræk tillige med en højere stabilitet, hvor-
ved levetiden forlæn ges. Det spejlskårne træ medfører desuden, at den 
naturlige årestruktur i nogen grad vil være synlig-også ved overfladebehan-
dlede elementer.

Ved maling af produkterne skal tætningslisterne holdes fri for maling.

For at undgå fugtoptagelse ved montage af langskilte på pladedøre, skal man 
være opmærksom på ikke at tilspænde skruerne på den udvendige side så 
meget, at overfladebehandlingen gennembrydes af kanten fra langskiltet. 
Husk at forbore skruehuller for at mindske skruens optræk af materiale.

Dørlåsen 

Spalteventil
 
Årestrukturen

Tætningslister 

Montage af langskilte 
på pladedøre
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Vores produkter er CE mærket


