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 Offert  1(3)

 Offertdatum  2018-04-19
 Kundnr  K47154
 Offertnr  10341

 61 322,14
 Mervärdesskatt tillkommer
 Giltig tom  2018-05-19
 Betalningsvillkor  10 dagar från fakturadatum

 Fakturaadress  Mörtnäs Hagar Samfällighet
 Mörtnäs hagväg 21

 139 36  Värmdö

 0702-326916 Telefon

 Er referens  Christian Malmrör  Vår referens  Patrik Nyström
 24,00 % Ert ref nr  Dröjsmålsränta
 0702-326916 Leveransvillkor  Telefon
 malmros.christian@gmail.com Leveranssätt  e-post

 BOM05-007  Bom Luxe 7m  1  Styck  23 730,00  23 730,00

 tau0015  Ledlist bomrör >8m  1  Styck  987,00  987,00

 tau0015-1  Gummilist 8m  1  Styck  592,20  592,20

 1000sk1  Kodlås SK1, inbyggd läsare monterad på bom 1  Styck  1 890,00  1 890,00

 PAS04-004  Proxibricka, pris per styck  1  Styck  57,28  57,28

 Flex001  FlexyKey GSM-modul  1  Styck  6 295,80  6 295,80

 flex003  Telematikkort Telia (faktureras årsvis)  12  månad  129,00  1 548,00

 Flex005  Startkostnad Telematikkort  1  Styck  109,00  109,00

 tau0006  Fordonsdetektor Tau  1  Styck  1 742,86  1 742,86

 MM00-35  Installation markslinga  1  Styck  4 635,00  4 635,00

 MM00-32  Montage samt installation Luxe  1  Styck  9 705,00  9 705,00

 MM00-34  Installation styrning  1  Styck  1 105,00  1 105,00

 MM00-48  Kabelrör, kabeldragning  8  löpmeter  420,00  3 360,00

 MM00-49  Elinstallation vid grind, elektriker  1  Styck  2 485,00  2 485,00

 230v 10A ska finnas framdraget till bommen.

 Deltotal  58 242,14

 serv011  LUXE BAS serviceavtal  1  år  3 080,00  3 080,00

 Serviceavtal LUXE BAS

 Företag innehar entreprenadsförsäkring 
 Ovanstående information kan justeras utefter 
 verkliga förhållanden.

 Forts...

 Artnr  Benämning  Antal  Enh  à-pris  Summa

 VAT-nummer: SE556684185301 Skandinaviska Områdesskydd AB  Telefon: 08-500 11 530
 Kilowattvägen 12  ekonomi@skandinaviska.nu  Godkänd för F-skatt
 136 44  Handen  www.stangselbutiken.se  Företagets säte: Handen

 PlusGiro: 419370-2
 Bankgiro: 5485-7081



 Offert  2(3)

 Offertdatum  2018-04-19
 Kundnr  K47154
 Offertnr  10341

 61 322,14
 Mervärdesskatt tillkommer
 Giltig tom  2018-05-19
 Betalningsvillkor  10 dagar från fakturadatum

 Fakturaadress  Mörtnäs Hagar Samfällighet
 Mörtnäs hagväg 21

 139 36  Värmdö

 0702-326916 Telefon

 Er referens  Christian Malmrör  Vår referens  Patrik Nyström
 24,00 % Ert ref nr  Dröjsmålsränta
 0702-326916 Leveransvillkor  Telefon
 malmros.christian@gmail.com Leveranssätt  e-post

 Serviceavtalet innefattar årlig översyn av nedanstående:

 Allmän översyn av utrustning och funktioner.

 Omprogrammering av styrenhet.

 Balansering av bom.

 Justering av bomfjädrar.

 Smörjning av rörliga delar.

 Reparation av bom vid tecknande av LUXE BAS avtal

 20% rabatt på samtliga reservdelar.

 20% rabatt på utfört arbete. (Ordinariepris 695 kr/)

 Reparation sker inom 2 arbetsdagar.

 Avtalsperiod:

 Avtalet gäller från beställningsdagen och 12 månader framåt.

 Avtalet förnyas inte automatiskt efter perioden.

 Övriga villkor:

 Företag innehar entreprenadsförsäkring 
 Ovanstående information kan justeras utefter 
 verkliga förhållanden.

 Forts...

 Artnr  Benämning  Antal  Enh  à-pris  Summa

 VAT-nummer: SE556684185301 Skandinaviska Områdesskydd AB  Telefon: 08-500 11 530
 Kilowattvägen 12  ekonomi@skandinaviska.nu  Godkänd för F-skatt
 136 44  Handen  www.stangselbutiken.se  Företagets säte: Handen

 PlusGiro: 419370-2
 Bankgiro: 5485-7081



 Offert  3(3)

 Offertdatum  2018-04-19
 Kundnr  K47154
 Offertnr  10341

 Totalt SEK  61 322,14
 Mervärdesskatt tillkommer
 Giltig tom  2018-05-19
 Betalningsvillkor  10 dagar från fakturadatum

 Fakturaadress  Mörtnäs Hagar Samfällighet
 Mörtnäs hagväg 21

 139 36  Värmdö

 0702-326916 Telefon

 Er referens  Christian Malmrör  Vår referens  Patrik Nyström
 24,00 % Ert ref nr  Dröjsmålsränta
 0702-326916 Leveransvillkor  Telefon
 malmros.christian@gmail.com Leveranssätt  e-post

 Samtliga priser anges exklusive moms.

 Fakturering sker 1 gång årligen.

 Deltotal  3 080,00

 Netto  61 322,14

 Moms %  Momsunderlag  Moms
 25%  61 322,14  15 330,54

 Moms kr  15 330,54

 Företag innehar entreprenadsförsäkring 
 Ovanstående information kan justeras utefter 
 verkliga förhållanden.

 Öresavr

 Totalt  76 653,00

 Artnr  Benämning  Antal  Enh  à-pris  Summa

 VAT-nummer: SE556684185301 Skandinaviska Områdesskydd AB  Telefon: 08-500 11 530
 Kilowattvägen 12  ekonomi@skandinaviska.nu  Godkänd för F-skatt
 136 44  Handen  www.stangselbutiken.se  Företagets säte: Handen

 PlusGiro: 419370-2
 Bankgiro: 5485-7081



Montagevillkor Leveransvillkor:

Betalningsvillkor:

patrik.nystrom@skandinaviska.nu



Teknisk specifikation:

Luxe är en rejäl, automatisk vägbom som är 
mycket enkel att installera. Det finns ett stort 
utbud av tillvalsutrustning och styrning som 
kan anpassas för att möta alla typer av behov. 
LED-belysning (tillval) gör bommen synlig även 
under det mörka vinterhalvåret.

Utförande
Bommen levereras komplett med rostfritt och lackerat 
bomhus med integrerat styrskåp, bomrör i aluminium, 1 st 
styrkort, 2 st. IR fotoceller, 1 st ingjutningsplatta, 1 st bomstör 
med integrerad fotocell och 1 st varningslampa. Kontrol-
lenheten är placerad i toppen av bommen vilket gör att 
det är enkelt att installera och utföra service arbeten på 
bommen. Redan vid leveransen är kontrollenheten re-
dan ansluten till motorn vilket gör hela installationsar-
betet väldigt enkelt.

Driften kan garanteras till och med vid strömavbrott 
tack vara möjligheten att välja till batteridrift som tar 
över vid strömbortfall. 

Automatisk bom LUXE 
Komplett automatisk bom

>> Bomlängd: 
      4-7 m
>> Vikt:     
      70 kg
>> Minsta öppningstid: 
      10 sekunder
>> Öppningsfrekvens: 
      obegränsad
>> Eldata: 
      230V 50-60Hz / 12-24 Vdc /  
      3,5A / 1450rpm
>> Säkerhet: 
     inbyggt belastningsskydd
>> Tillval:
     Inbyggd LED-belysning
     gummiskydd på bommens undersida

2 års garanti på all elektronik.
5 års garanti med serviceavtal.

Den här produkten är en lagervara. Det 
betyder att leveranstiden är minimal.

Kan utrustas med all typ av styrning, t ex 
telefon, radio, kodlås och kortläsare.

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss 
för mer information.
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Montage
Enkel och snabb installation ger god totalekonomi. När 
vi levererar bommen tillsammans med styrningen kan vi 
hjälpa vi er med inkopplingen av styrenheter. Det enda 
som återstår när bommen levereras är att förankra den 
på fundamentet, montera dit mottagarklykan och an-
sluta elen. Tryck på knappen och bommen är igång 
och redo att användas! 

Komplettera
Alla typer av styrenheter går att koppla till Luxe, och 
du väljer själv om öppning ska ske via fjärrkontroll, 
tidur, kodläsare eller via annat passagesystem. Luxe 
kan kompletteras med ett stort urval av tilläggspro-
dukter för att passa alla ändamål och behov. Om det 
finns ett befintligt passagesystem kan bommen lätt 
anslutas till detta.

 

Automatisk bom LUXE forts.
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Kontor / Söderort
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Fax: 08-458 11 66



Med FlexyKey och en mobiltelefon slipper du hanteringen 
av nycklar och passerkort. Du slipper också krångliga 
koder. Dessutom kan du agera på distans vilket är både 
smidigt och sparar tid. Din mobiltelefon eller vanliga 
telefon används för att låsa upp och den enda kunskap 
som behövs är att kunna ringa ett vanligt samtal. 

Användningsområden
Flexykey har åtskilliga användningsområden. Genom 
att lägga in ett kortnummer i mobilen kan du exem-
pelvis låsa upp bommen till campingen eller grinden 
till industriområdet. Endast behöriga användare kan 
styra enheten och administrering kan skötas via en 
webb-applikation, ett PC-program eller via mobilen. 
För verksamheter med många nycklar i omlopp är 
FlexyKey ett särskilt bra alternativ som både under-
lättar den praktiska hanteringen och är mer säker. 

FlexyKey GSM-modul
FlexyKey är ett trådlöst låssystem som bygger på GSM-teknik och nummerpresentation.  
Med FlexyKey kan du via mobiltelefonen öppna bommar, dörrar och grindar.

Funktioner 
För att använda FlexyKey behövs ett GSM-abonnemang 
(men även refillkort kan användas. Enheten har inbyggda 
funktioner för att meddela när påfyllning bör ske). 

FlexyKey monteras i närheten av den applikation man vill 
styra. Räckvidden är densamma som för en GSM-telefon, 
vilket gör att den kan styras var du än befinner dig så länge 
du har GSM-täckning. Det finns även en funktion som visar 
ungefärlig antennstyrka, vilket förenklar vid installation. 

Det webb-baserade administrationsverktyget gör det lätt 
att programmera och administrera din FlexyKey. Med 
webb-applikationen får du möjlighet till flera praktiska funk-
tioner såsom automatisk loggadministration och boknings-
kalender.
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Säkerhet
Det går snabbt och enkelt att avlägsna användare ur systemet, 
om användaren till exempel har tappat sin mobiltelefon eller inte 
längre ska ha tillgång till lokalerna. Endast utvalda telefon-
nummer har rättighet att ändra inställningar i enheten. Det 
går även att PIN-kodsskydda SIM-kortet i enheten, vilket 
förhindrar funktion vid flytt till annan mobiltelefon. Dessutom 
kan PIN-kod i användarens telefon ge ytterligare skydd. 
Även logglista skapas, där det går att följa vem eller vilka 
som aktiverat enheten. FlexyKey har sex stycken program-
merbara ingångar för larm.

FlexyKey forts.
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Ekonomi
GSM-upplåsningar med nummerpresentation är avgiftsfria. 
Dessutom undviks kostnader för att dra in ett nytt telefon-
abonnemang eller krångel med att installera på ett befintligt.

Det du betalar för att använda FlexyKey är en engångskostnad 
för själva modulen, och därefter kan du välja om du vill använda 
eget SIM-kort och endast betala serveravgiften på f.n 59 kr per 
månad, eller teckna abonnemang för 129kr i månaden för SIM-
kort med fri data- och samtalstrafik. Detta faktureras då årsvis 
med 3 månaders uppsägningstid.

Teknisk data:

INGÅNGAR:Sex programmerbara ingångar med inställbar larmtid. Avsedda för potentialfri slutning eller brytning t.ex. 
från ett relä eller brytare. Ingångarna har ett inbyggt pulsräkneverk med S0-standard, som exempelvis kan användas 
för mätning av el, vatten eller värme.
TEMPERATURINGÅNGAR:Upp till 3 st. digitala temperaturgivare av typen 1-Wire Dallas DS1820 kan anslutas. Högt 
och lågt larm kan ställas in på varje givare med möjlighet att styra reläutgång.Mätområde -50°C till +85°C.
UTGÅNGAR:Två växlande potentialfria reläutgångar med programmerbar funktion. Max belastning: 24V AC/DC, 0.25 
A. Vid inkoppling av kontaktor, max tillslagseffekt 60 VA.
MATNINGSSPÄNNING:10-30 VDC. min 500 mAh.
STRÖMFÖRBRUKNING:Vid 12 volts matningsspänning: 
max med-elförbrukning 0,08A i uppkopplat läge ca. 0,02A i viloläge.
KOMMUNIKATION:GSM-modul, dualband 900/1800 Mhz.
MINNE:Alla inställningar lagras i ett ickeflyktigt minne som 
behåller lagrad information vid elavbrott.
TEMPERATUR: Placering av enheten 0°C till +70°C.
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