
Offert
Här är din offert ifrån Skandinaviska Områdesskydd, 
tillsammans med övrig information som kan vara  
bra att känna till. Din offert är giltig i 30 dagar om  
inget annat avtalats.

Skandinaviska Områdesskydd erbjuder ett stort urval av  
områdesskydd: allt ifrån enklare inhägnader till totalskydd  
med säkerhetsklass 3.

Vi lämnar alltid fem års garanti på material och montage  
utförda av oss, samt minst två års garanti på elkomponenter.

Skandinaviska
områdesskydd
info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se  

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Storstensvägen 12
761 53 Norrtälje

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66



 Offert  1(3)

 Offertdatum  2020-01-07
 Kundnr  K11233
 Offertnr  2436

 142 722,21
 Mervärdesskatt tillkommer
 Giltig tom  2020-02-06
 Betalningsvillkor  10 dagar från fakturadatum

 Fakturaadress  Staffan Frondell

  

 Leveransadress  Muskö

   Telefon

 Er referens  Håkan Gullberg  Vår referens  Patrik Nyström
 24,00 % Ert ref nr  Dröjsmålsränta
 070 5266500 Leveransvillkor  Telefon
 staffan.frondell@gmail.com Leveranssätt  e-post

 BOM04-004  Bom Rapid 4m  2  Styck  18 248,41  15,0 %  31 022,30

 tau0016  Ledlist bomrör <4m  2  Styck  730,68  15,0 %  1 242,16

 tau0016-01  Gummilist 4m  2  Styck  530,19  15,0 %  901,32

 tau0003  Batteribackup 12V, 7Ah  2  Styck  512,37  15,0 %  871,03

 Flex002  FlexyGate GSM-modul  2  Styck  7 418,17  15,0 %  12 610,89

 Flex004  Kortläsare/kod  inkl. exp.kort - MIFARE  4  Styck  4 658,21  15,0 %  15 837,91

 PAS04-004  Proxibricka - MIFARE, pris per styck  200  Styck  63,79  25,0 %  9 568,50

 flex003  Telematikkort Telia (faktureras årsvis)  24  månad  129,00  3 096,00

 Flex005  Startkostnad Telematikkort  2  Styck  109,00  218,00

 CDVI006  Kodlåsstolpe mono, ink montage  2  Styck  7 942,44  15 884,88

 MM00-32  Montage samt installation Rapid  2  Styck  11 566,51  23 133,02

 MM00-34  Installation styrning  1  Styck  4 316,95  4 316,95

 MM00-48  Kabelrör, kabeldragning  30  löpmeter  500,56  15 016,80

 MM00-49  Elinstallation vid grind, elektriker  1  Styck  2 961,65  2 961,65

 230v 10A ska finnas framdraget till bommarna.

 Deltotal  136 681,41

 serv009  RBLO-X BAS serviceavtal 2st bommar  1  Styck  6 040,80  6 040,80

 Företag innehar entreprenadsförsäkring  

 Forts...

 Artnr  Benämning  Antal  Enh  à-pris  Rabatt  Summa

 VAT-nummer: SE556684185301 Skandinaviska Områdesskydd AB  Telefon: 08-500 11 530
 Kilowattvägen 12    
 136 44 Handen

 ekonomi@skandinaviska.nu  Godkänd för F-skatt  Bankgiro: 5485-7081
 www.stangselbutiken.se  Företagets säte: Handen

 PlusGiro: 419370-2



 Offert  2(3)

 Offertdatum  2020-01-07
 Kundnr  K11233
 Offertnr  2436

 142 722,21
 Mervärdesskatt tillkommer
 Giltig tom  2020-02-06
 Betalningsvillkor  10 dagar från fakturadatum

 Fakturaadress  Staffan Frondell

  

 Leveransadress  Muskö

   Telefon

 Er referens  Håkan Gullberg  Vår referens  Patrik Nyström
 24,00 % Ert ref nr  Dröjsmålsränta
 070 5266500 Leveransvillkor  Telefon
 staffan.frondell@gmail.com Leveranssätt  e-post

 Serviceavtal RBLO-X BAS

 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 RBLO-X BAS serviceavtal:

 20% rabatt på samtliga reservdelar.

 20% rabatt på utfört arbete. (Ordinariepris 725kr/h)

 Reparation sker inom 5 arbetsdagar.

 Avtalsperiod:

 Avtalet gäller från beställningsdagen och 12 månader framåt.

 Avtalet förnyas automatiskt efter perioden.

 Företag innehar entreprenadsförsäkring  

 Forts...

 Artnr  Benämning  Antal  Enh  à-pris  Rabatt  Summa

 VAT-nummer: SE556684185301 Skandinaviska Områdesskydd AB  Telefon: 08-500 11 530
 Kilowattvägen 12    
 136 44 Handen

 ekonomi@skandinaviska.nu  Godkänd för F-skatt  Bankgiro: 5485-7081
 www.stangselbutiken.se  Företagets säte: Handen

 PlusGiro: 419370-2



 Offert  3(3)

 Offertdatum  2020-01-07
 Kundnr  K11233
 Offertnr  2436

 Totalt SEK  142 722,21
 Mervärdesskatt tillkommer
 Giltig tom  2020-02-06
 Betalningsvillkor  10 dagar från fakturadatum

 Fakturaadress  Staffan Frondell

  

 Leveransadress  Muskö

   Telefon

 Er referens  Håkan Gullberg  Vår referens  Patrik Nyström
 24,00 % Ert ref nr  Dröjsmålsränta
 070 5266500 Leveransvillkor  Telefon
 staffan.frondell@gmail.com Leveranssätt  e-post

 Övriga villkor:

 Samtliga priser anges exklusive moms.

 Fakturering sker 1 gång årligen.

 Deltotal  6 040,80

 Netto  142 722,21

 Moms %  Momsunderlag  Moms
 25%  142 722,21  35 680,55

 Moms kr  35 680,55

 Företag innehar entreprenadsförsäkring  

 Öresavr

 Totalt  178 403,00

 Artnr  Benämning  Antal  Enh  à-pris  Rabatt  Summa

 VAT-nummer: SE556684185301 Skandinaviska Områdesskydd AB  Telefon: 08-500 11 530
 Kilowattvägen 12    
 136 44 Handen

 ekonomi@skandinaviska.nu  Godkänd för F-skatt  Bankgiro: 5485-7081
 www.stangselbutiken.se  Företagets säte: Handen

 PlusGiro: 419370-2



Med vänlig hälsning
Skandinaviska Områdesskydd AB

Patrik Nyström
patrik.nystrom@skandinaviska.nu

Montagevillkor
Utsättning
Beställare ansvarar för utsättning av ändar, hörn samt grindar. 
Även höjd- och brytpunkter ska tydligt markeras innan påbörjat 
arbete. Stängsellinjen ska vara framkomlig och röjd från sly, 
buskar och annat som påverkar montaget. I de fall där mark 
intill stängsellinjen ska asfalteras ska denna information läm-
nas i god tid innan montagestart. Elledningar samt andra ka-
blar i och ovan mark åligger ovillkorligen Beställaren att tydligt 
märka ut innan montage kan påbörjas.

Skandinaviska Områdesskydd ansvarar INTE för felutsatta marke-
ringar. 

Angränsande fastigheter
Grannar / angränsande fastigheter ska ovillkorligen vara infor-
merade om att arbete i tomtgräns skall genomföras.

Schaktning, gjutning, undertätning och återställning
Vid schaktning av hål ingår EJ borttagning eller flytt av schakt-
högar om annat inte avtalats skriftligen innan schaktning på-
börjats. All gjutning görs enligt SSEFs standard. Justeringar 
efter eventuell tjälskjutning ingår EJ i montagegarantin. Under-
tätning ingår EJ som standard om annat inte avtalats skriftligen. 
Återställande av gräs, jord och asfaltsytor ingår EJ.

Tillkommande arbete
Vid förekomst av berg som EJ räknats med i grundoffert till-
kommer arbete för bergborrning, åtgång av bergdubb debite-
ras löpande. I fall där markförhållanden kräver papprör debi-
teras dessa extra enligt åtgång. Exempel på detta är vattensjuk 
mark, dikeskant eller sluttning.

Ändringar i uppdraget
Eventuella ändringar av offererat montage ska tillkännages innan 
montagestart. Ändringar i utförande under pågående arbete de-
biteras enligt material, tidsåtgång och förekommande transpor-
ter. Alla tillkommande frakter, maskiner samt resekostnader ålig-
ger beställare att betala.

Stillestånd eller avbrott i arbete pga beställare eller yttre omstän-
digheter som EJ meddelats i tid innan påbörjat arbete debite-
ras extra enligt stillastående arbete. Vid tidsförskjutning av arbete 
överenskommes senare startdatum gemensamt mellan Bestäl-
lare och montageledare.

Dataskyddspolicy
Vi värnar om den personliga integriteten, och våra kunder ska 
känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi 
behandlar ett minimum av personuppgifter, och bara för att 
kunna fullfölja det avtal som ett köp eller en förfrågan hos oss 
innebär. 

Vår dataskyddspolicy finns i sin helhet på www.skandinaviska.nu.

Leveransvillkor
• Leveransvillkor enligt AB04 eller angiven entreprenad-

form. Frakt ingår om ej annat angivits i offerten samt 
orderbekräftelsen / skriftliga avtalet. 

• Vi lämnar 2-5 års produktgaranti samt 5 års montage-
garanti. 2 års garanti gäller för elkomponenter (kan 
förlängas mot serviceavtal).

• Vi tar bort allt gammalt material som blir över efter 
montage, dock EJ schakthögar. 

• Leveranstid enligt överenskommelse med montageledaren.

Betalningsvillkor
• Privatpersoner 10 dagar från fakturadatum. 
• Företag 30 dagar från fakturadatum.
• Faktura skickas efter avslutat arbete. Arbeten som av  

beställaren avbrutits eller tidsförskjutits faktureras  
omgående enligt utfört arbete för period till avbrott 
eller tidsförskjutning.

• Vid försenad betalning debiteras lagstadgad påminnelse-
avgift samt ränta. Vid utebliven betalning efter påminnelse 
lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten.

• Reklamationer gällande levererat material eller montage 
ska göras senast 8 dagar efter avslutat arbete/leverans.

• Offerten är giltig i 30 dagar.



Teknisk specifikation:

Rapid är en snabböppnande automatisk vägbom 
som är idealisk att använda på högt trafikerade 
infarter där köbildning lätt uppstår. 

Bommen har en lägsta öppningstid på 1,9 sekunder 
vilket förhindrar att passagen blir en flaskhals om det 
är mycket trafik.

Utförande
Bommen levereras komplett med bomhus (Grafit/
lackat), integrerat styrskåp, bomrör i aluminium, 2 
st. fotoceller samt mottagarklyka. Kontrollenheten är 
placerad i toppen av bommen vilket gör att det är en-
kelt att installera och utföra service arbeten på bom-
men. Redan vid leveransen är kontrollenheten redan 
ansluten till motorn vilket gör hela installationsarbe-
tet väldigt enkelt.

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

Automatisk bom Rapid 
Rapid - sveriges snabbaste bom?

>> Eldata: 
      230V/50-60Hz 3,5A 1400rpm
>> Dragkraft:  
      46 Nm
>> Livslängd motor: 
      1 miljon cykler
>> Max cykler per dygn: 
      500 st
>> Vikt:     
      47 kg
>> Bomlängd: 
      1-4 m
>> Material: 
      Skåp i lackerat stål, bomrör ALU

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.



Skandinaviska
områdesskydd

Montage
När vi levererar bommen tillsammans med styrningen 
hjälper vi till med inkopplingen av elektroniken. Det 
enda som återstår när bommen levereras är att för-
ankra den på fundamentet, montera dit mottagarkly-
kan och ansluta elen. Tryck på knappen och bommen 
är igång och redo att användas!

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

 

Automatisk bom Rapid forts.

info@skandinaviska.nu
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se  

Kontor / Söderort
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrort
Storstensvägen 12
761 53 Norrtälje

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
Fax: 08-458 11 66



Med FlexyKeyGATE och en mobiltelefon kan du enkelt öppna/stänga  och få larm från 

bommar, grindar, portar  och dörrar. Du slipper hanteringen av nycklar och passerkort. 

Du kan du agera på distans vilket är både smidigt och sparar tid.  

Endast behöriga användare kan styra enheten, administrering via web. 

FlexyKeyGATE levereras i en IP67 klassad kapsling med transparent lock. Alla anslutning-

ar har jackbara (delbara) plintar.  Simkort i microformat.  

 Lås upp grindar, bommar och dörrar. 

 Styr via uppringning eller app. 

 Administration via webb. 

 Behörigheter och veckokalendrar. 

 Inställningarna kan ändras på distans 

 Enkel att installera 

 IP-67 klassad kapsling. 

 Förberedd för RFID-läsare 

 Uppkoppling via gsm/wi-fi/ethernet 

 Förberedd för trådlösa lås 

 Möjlighet att utöka antal utgångar 

 Kompatibel med ID06 samt SSG 

 Stöder ”FlexyPay” 

FlexyKeyGATE 

Kontakt: Flex Access AB, Lagergatan 14, 856 33 Sundsvall   Tel: 010 – 40 50 860  Web:  www.flexaccess.se 

 



TEKNISK DATA: 

INGÅNGAR: 

Två programmerbara ingångar med inställbar larmtid. Av-

sedda 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. 1 st. analog, in-

byggd, tempgivare.  

 

UTGÅNGAR: 

Två växlande potentialfria reläutgångar med programmerbar 

funktion. Max belastning 30V AC/DC, 0.25 A. Vid inkoppling 

av kontaktor, max tillslagseffekt 60VA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATNINGSSPÄNNING: 

10-30 VDC. Min 500 mAh. 

 

STRÖMFÖRBRUKNING: 

Vid 12 Volts matningsspänning: max medelförbrukning 0,08A 

i uppkopplat läge ca. 0,02A i viloläge. 

 

GSM-KOMMUNIKATION: 

GSM-modul, dualband, 900/1800 Mhz. 

 

KOMMUNIKATION:  

Två RS485 anslutningar för expansionskort och/eller Salto 

Systems trådlösa produktportfölj ”Sallis”.                                   

En RS232-anslutning för Wifi/Ethernetmodul. 

 

MINNE: 

Alla inställningar lagras i ett ickeflyktigt minne som behåller 

lagrad information vid elavbrott. 

 

TEMPERATUR: 

-30 °C  –  +50°C      

 

Kontakt: Flex Access AB, Lagergatan 14, 856 33 Sundsvall   Tel: 010 – 40 50 860  Web:  www.flexaccess.se 
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