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Prislista Tillbehör till våra våra isolerade allmogeytterdörrar.
Priser exklusive 25% moms och frakt.Specialbeslag, lås, Accoya/Tricoya och glastillägg ej rabattberättigat !
Gångjärn tidstypiska Eskilstuna 5028 Z : enkeldörr 4 st, 1.095: -, pardörr 6 st, 1 645: Handtag med genomgående skruv:
Assa 1918 förnicklad 510:-/par, mässing 565:-/par
Eskilstuna Kultur 5565 m tryckesbricka 5493 A för Assa 2000-serien, mässing eller förnicklad 665:-/par
Dito 5588 ”posthornet” med tryckesbricka 5493A 1.390:-/par
Dito 5557 OBS! Med tryckesbricka 5493A. Ej åttakantig tryckesbricka. Rund. Mässing eller förnicklad 990:-/par.
Specialglas:
3 – glas isoler med energiglas och argongas. Per glas 580:-. Gäller endast ospröjsade dörrar.
Energiglas: enkeldörr 405: -, pardörr 780: Kulturglas: enkeldörr 455: -, pardörr 830: Restoverglas 1.050:- / m2 stumt glasmått.
Munblåst glas, nyblåst av sekelskifte – 20-talstyp, 2.150 stumt glasmått.
Färgad munblåst glas 4.800:- / m2. Glasromb eller mindre ruta. Blått, rött, grönt och gult, styckepris 350:-.
Max längsta sida 100 mm. Större bitar offereras.
Etsat mönstrat Musselinglas, gjutet English muffle och Florentinglas offereras.
Frostat glas 650:-/m2
Ljud, säkerhet och övrigt specialglas offereras.
Accoyafur på utsidan och inlimmade aluminiumplåtar i ramverket. För dig som saknar ett skyddande tak.
Enkeldörr: 1.890:-, pardörr 3.450:Tricoyapanel i paneldörrar: enkeldörr 1.650:-, pardörr 2.850:Grundmålat
Grundmålning med linoljefärg: enkeldörr 850: -, pardörr 1.475: Grundmålning med vattenbaserad fönster & dörrfärg: enkeldörr 775: -, pardörr 1.380: Handstruken penselmålad linoljefärg enligt NCS skalan = 1 lager grund + 2 lager toppstrykning.
Grundmålning ingår i priset.
1 - färgsmålad enkeldörr 3.345: -, pardörr 4.925: -.
2 - färgsmålad enkeldörr 4.145: -, pardörr 5.950: -. En kulör insida, annan kulör utsida.
Engvall o Claessons linoljesystem. Halvblank, enligt NCS-skalan.
Handstruken penselmålad alkydoljefärg enligt NCS skalan = 1 lager grund + 3 lager toppstrykning. Modern
oljefärg har mycket mindre pigment och täcker sämre och kräver 3 lager toppstrykning.
Grundmålning ingår i priset.

1-färgsmålad enkeldörr 3.750:-, pardörr 5.450:2-färgsmålad enkeldörr 4.370:-, pardörr 6.070:-. En kulör insida, annan kulör utsida.
Fortsätter nästa sida
Sprutlackad vattenbaserad fönster & dörrfärg enligt NCS skalan. Teknos.
Grundmålning ingår i priset.
1 - färgsmålad enkeldörr 2.710:-, pardörr 4.275:2 - färgsmålad enkeldörr 3.175:-, pardörr 5.150:Cylinder ASSA. Dubbla cylindrar med nycklar, täckskylt, vred insida och cylinder tillbehör, komplett:
Förnicklat:
2.825:Mässing:
2.975:Lika låsning:
275:Lås FAS 40B7 komplett med nyckel. Monterat. 2.050:Elektriska lås. Monteras av oss.
Microbrytare i Assa 2002 låskista, inklusive karmöverföring 3.690:-/st
Elslutbleck Assa 910/stolpe 9487 5.875:-/st
Karmöverföring Abloy EA 280 (180 graders öppning) 1.510:-/st
Yale Doorman V2 4.800:-/ st
Sparkplåt i koppar: enkeldörr 950:-, Pardörr 1.800:Överljus, karmfast med kittat glas och riktiga fönsterbågar och fönsterspröjs.
Enkeldörr 4.925:-, pardörr 5.865:Romb i speglar. Tillverkade i Accoyafur. Styckepris. Handgjord räfflad 1.665:-/st, slät 800:-/st
Simrishamnsblomma. Handgjorda och tillverkade i Accoyafur. 3.000:-/st
Övrig handhuggen dörrdekor – vi offererar.

