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Prislista spegeldörrar obehandlade i kvistfri furu exklusive moms
Kompletta med karm och tröskel (ek). Speglar i furu. Med eller utan låskista. Tidstypiska gångjärn Eskilstuna
5020 monterade ingår. Dörrarna har som förr genomgående ramverk och träplugg. Vi tillverkar våra dörrar på
gammalt sätt utan vinklade sprickanvisningar i alla fogar. Släta fogar alltså. Finns alternativ utan träplugg och
genomgående tappade ramverk. Kan även grundmålas och toppmålas med lackfärg eller linoljefärg om så
önskas. Glasade med 4 mm planglas. Priser är styckepriser. Exklusive 25 % moms och frakt.
Priser enkeldörrar enhetspris 2 – 4 fyllningar 70 – 100 x 210 cm. Priser gäller bara hela modulmått. 7x20, 7x21,
8x20, 8x21, 9x20, 9x21 m.m. Vid avvikande mått tillkommer 800 kr/dörrblad. Speglarna är frisade eller släta.
Pardörrar <140 x 210. (3 fyllningar/dörrblad, alternativt 1 fyllning och 1 glasöppning/dörrblad).
Större dörrar pristillägg med 10%. Frakt tillkommer. Högra kolumnen priser dörrar utan genomgående
ramverk och träplugg.
Enkeldörr halvfransk med frisad eller slät spegel.
Vid köp av

1 - 2 st.
3 – 5 st.
6 – 10 st.
Fler än 10 st.

6 370 kr
5 790 kr
5 500 kr
5 210 kr

3 950 kr
3 550 kr
3 450 kr
3 285 kr

Enkeldörr halvfransk med
glas och spröjs.

1 st.
2 – 5 st.
6–10 st.

7 920 kr
7 200 kr
6 840 kr

6 800 kr
6 545 kr
6 220 kr

1 – 2 st.
3 - 5 st.

12 090 kr
11 485kr

7 150 kr
6 900 kr

1 – 2 st.
3 – 5 st.

13 360 kr
12 690 kr

11 660 kr
11 080 kr

Pardörr halvfransk med
speglar.

Pardörr halvfransk med
glasöppning och spröjs

Tillbehör
Låskista Abloy 2014 inklusive montering: 400 kr/st.
Skjutdörrskarm komplett med upphängning Monosilent enkeldörr 2 750 kr netto. Tillkommer dörrkostnad enl.
ovan volymbaserade priser och eventuella draghandtag.
Dito pardörr 5 910 kr netto. Tillkommer dörrkostnad enligt ovanstående volymbaserade priser och eventuella
draghandtag.
Målningsalternativ:
Handstruken penselmålad vattenbaserad lackfärg alternativt linoljefärg, halvblank, vit:
Enkeldörr med speglar:
1 970 kr
pardörr speglar:
Enkeldörr med glas:
2 860 kr
pardörr glasad:
Tillägg för helfransk dörr med listade profiler:

+ 1 100 kr/enkeldörr

3 950 kr
4 615 kr

+ 2 100 kr/pardörr

Avgår för lösa obeslagna dörrblad utan karm: - 1 200 kr/enkeldörr
- 1 350 kr/pardörr
Dessa avdrag gäller ej vid köp av skjutdörrar. Redan avräknat i skjutdörrskarmens priser.
Överljus:

+ 2 050 kr/enkeldörr

+ 2 850 kr/pardörr (ingår max 3 st stående spröjs)

WC-tröskel i ek till enkeldörr. 230 kr/st.
Kammarlås. Urtag och förborrning. 220 kr / st. Kammarlås – se tillvalskatalog.
Handtag Kultur med genomgående spårskruv och tryckesbricka. Se tillvalskatalog.
Nyckelskyltar Kultur. Med genomgående skruv. Se tillvalskatalog.
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