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KIRKEDAL Komposit

KIRKEDAL Komposit er kvalitetspro-
dukter til terrasse og hegn, som giv-
er dig mulighed for at skabe flotte 
og vedligeholdelsesfrie løsninger i 
komposit.

Det helt unikke ved KIRKEDAL Kom-
posit terrasse er, at brædderne har 
to forsider - én med træstruktur og 
én med riller, så man bestemmer 
selv hvilken side der vender opad, 
alt afhængig af smag og look. 
Samtidig kan du få KIRKEDAL Kom-
posit hegn med samme træstruktur 
som terrasse, og derved få en ter-
rasse og et hegn, som går op i en 
højere enhed. 

Alle vores produkter er CE-mærket og lever op til gældende krav i dansk byggeri. Side 2

FibroTech

FibroTech er navnet bag vores akus-
tikplader. 

FibroTech akustik lofter bliver i sin 
enkelthed lavet af cement og træuld. 
Denne sammensætning har mange 
unikke fordele, blandt andet en god 
akustik, men også et sundt indeklima. 
Ydermere har det en effektiv brand-
sikring. Mulighederne er mange med 
FibroTech, da den blandt andet fås 
med forskellig fas, leveres i alle di-
mensioner og i alle farver.

NORDIC Fibercement

NORDIC Fibercement er gennemtest-
ede produkter til det nordiske kli-
ma. Fibercement har mange fordele. 
Herunder bl.a. at det er et vedlige-
holdelsesfrit materiale, nemt at arbej-
de med, det rådner ikke, det er nemt 
at tilpasse, fremstillet af brandsikret 
materiale, der ydes 10 års garanti og 
at det er med stort et tilbehørspro-
gram, der sikrer de perfekte løsninger.

NORDIC Fibercement kan anvendes 
på store som små overflader, gavle og 
udhæng samt skure og carporte.
NORDIC er CE mærket samt brand-
testet. Opfylder kravene ud fra 
EN 12467, Class A2-s1, d0. 
Produkterne er asbest- og 
magnesiumoxidfrie.

www.kirkedalkomposit.dk www.fibrotech.dk www.nordicfibercement.dk
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T	E	R	R	A	S	S	E
Alle	terrassebrædder	leveres	på	engangspaller/emballage	á	kr.	300,00
Priserne	er	ab	lager,	Fredericia

Kirkedal	komposit	terrasse	-	"Solid"	18x130mm

EAN	nr. DB	nr. Produkt Dimension Farve Antal	stk./pll.
Vejl.	udsalg	pr.	mtr.	

incl.	moms
Pris	pr.	mtr.	excl.	

moms.
5704208030283 1841012 Kirkedal	terrasse	-	"Solid" 18x130x4000	mm				 Black 119	stk. kr.	61,95 kr.	49,56
5704208030313 1841015 Kirkedal	terrasse	-	"Solid" 18x130x6000	mm Black 119	stk. kr.	61,95 kr.	49,56
5704208030290 1841013 Kirkedal	terrasse	-	"Solid" 18x130x4000	mm				 Hardwood 119	stk. kr.	61,95 kr.	49,56
5704208030320 1841016 Kirkedal	terrasse	-	"Solid" 18x130x6000	mm Hardwood 119	stk. kr.	61,95 kr.	49,56
5704208030306 1841014 Kirkedal	terrasse	-	"Solid" 18x130x4000	mm				 Oak 119	stk. kr.	61,95 kr.	49,56
5704208030337 1841017 Kirkedal	terrasse	-	"Solid" 18x130x6000	mm Oak 119	stk. kr.	61,95 kr.	49,56
5704208030528 1889388 Kirkedal	terrasse	-	"Solid" 18x130x4000	mm				 Grey 119	stk. kr.	61,95 kr.	49,56
5704208030535 1889389 Kirkedal	terrasse	-	"Solid" 18x130x6000	mm Grey	 119	stk. kr.	61,95 kr.	49,56

Kirkedal	komposit	terrasse	-	"Solid"	20x200	mm

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Farve Antal	stk./pll.
Vejl.	udsalg	pr.	mtr.	

incl.	moms
Pris	pr.	mtr.	excl.	

moms.
5704208030542 1889390 Kirkedal	terrasse	-	Wideplank	"Solid" 20x200x4000	mm Black 70	stk. kr.	104,95 kr.	83,96
5704208030559 1889391 Kirkedal	terrasse	-	Wideplank	"Solid" 20x200X6000	mm Black 70	stk. kr.	104,95 kr.	83,96
5704208030566 1889392 Kirkedal	terrasse	-	Wideplank	"Solid" 20x200x4000	mm Hardwood 70	stk. kr.	104,95 kr.	83,96
5704208030573 1889393 Kirkedal	terrasse	-	Wideplank	"Solid" 20x200X6000	mm Hardwood 70	stk. kr.	104,95 kr.	83,96
5704208030580 1889394 Kirkedal	terrasse	-	Wideplank	"Solid" 20x200x4000	mm Oak 70	stk. kr.	104,95 kr.	83,96
5704208030597 1889395 Kirkedal	terrasse	-	Wideplank	"Solid" 20x200X6000	mm Oak 70	stk. kr.	104,95 kr.	83,96
5704208030603 1889396 Kirkedal	terrasse	-	Wideplank	"Solid" 20x200x4000	mm Grey 70	stk. kr.	104,95 kr.	83,96
5704208030610 1889397 Kirkedal	terrasse	-	Wideplank	"Solid" 20x200X6000	mm Grey 70	stk. kr.	104,95 kr.	83,96

Kirkedal	Komposit	terrasse	-	"Solid	Extrem"	22x300	mm

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	 Dimension Farve Antal	
Vejl.	udsalg	pr.	mtr.	

incl.	moms
Pris	pr.	mtr.	excl.	

moms
5704208030672 1949522 Kirkedal	terrasse	"Solid	Extrem" 22x300x4000	mm Black 50	stk.	 kr.	178,95 kr.	143,16
5704208030689 1949653 Kirkedal	terrasse	"Solid	Extrem" 22x300x6000	mm Black 50	stk.	 kr.	178,95 kr.	143,16
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Tilbehør	til	Kirkedal	komposit	terrasse	-	18x130mm	-	20x200	mm	-	22x300	mm

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	 Dimension Farve Antal	
Vejl.	udsalg	pr.	stk.	

incl.	moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208009807 1841018 Clips	til	18x130	mm	/	20x200	mm 20x40	mm	 Black 100	stk./pk. kr.	288,95 kr.	231,16
5704208030504 1882793 Startbeslag	til	18x130		mm	/	20x200	mm 20x30	mm 50	stk./pk. kr.	252,95 kr.	202,36
5704208030511 1882794 Slutbeslag	til	18x130	mm	/	20x200	mm 20x40	mm 50	stk./pk. kr.	252,95 kr.	202,36
5704208011015 1868998 Lang	bits	med	TX15 15x50	mm 2	stk. kr.	74,75 kr.	59,80
5704208030054 1823254 Dækliste 60x10x4000	mm Black 1	stk. kr.	219,95 kr.	175,96
5704208030061 1823266 Hjørneliste 50x40x4000	mm Black 1	stk. kr.	219,95 kr.	175,96
5704208030092 1823274 Strøer	-	Komposit 50x30x4000	mm Black 1	stk. kr.	164,95 kr.	131,96
5704208031044 1951826 Strøer	-	Alu 40x60x4000	mm 1	stk. Følger Følger
5704208030726 1950073 Rail	Step	m.	træstruktur	"Solid	18	mm" 130x100x4000	mm Black 1	stk. kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030733 1950138 Rail	Step	m.	riller	"Solid	18	mm" 130x100x4000	mm Black 1	stk. kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030740 1950143 Rail	Step	m.	træstruktur	"Solid	18	mm" 130x100x4000	mm Hardwood 1	stk. kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030757 1950259 Rail	Step	m.	riller	"Solid	18	mm" 130x100x4000	mm Hardwood 1	stk. kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030764 1950278 Rail	Step	m.	træstruktur	"Solid	18	mm" 130x100x4000	mm Oak 1	stk. kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030771 1950283 Rail	Step	m.	riller	"Solid	18	mm" 130x100x4000	mm Oak 1	stk. kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030788 1950294 Rail	Step	m.	træstrultur	"Solid	18	mm" 130x100x4000	mm Grey 1	stk. kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030795 1950296 Rail	Step	m.	riller	"Solid	18	mm" 130x100x4000	mm Grey 1	stk. kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030801 1950301 Rail	Step	m.	træstruktur	"Solid	20	mm" 200x100x4000	mm Black 1	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030818 1950303 Rail	Step	m.	riller	"Solid	20	mm" 200x100x4000	mm Black 1	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030825 1950304 Rail	Step	m.	træstruktur	"Solid	20	mm" 200x100x4000	mm Hardwood 1	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030832 1950305 Rail	Step	m.	riller	"Solid	20	mm" 200x100x4000	mm Hardwood 1	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030849 1950306 Rail	Step	m.	træstruktur	"Solid	20	mm" 200x100x4000	mm Oak 1	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030856 1950307 Rail	Step	m.	riller	"Solid	20	mm" 200x100x4000	mm Oak 1	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030863 1950308 Rail	Step	m.	træstruktur	"Solid	20	mm 200x100x4000	mm Grey 1	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030870 1950309 Rail	Step	m.	riller	"Solid	20	mm 200x100x4000	mm Grey 1	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
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Kirkedal	komposit	terrasse	-	"Basic	WidePlank"

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Farve Antal	stk./pll.
Vejl.	udsalg	pr.	mtr.	

incl.	moms
Vejl.	pris	pr.	mtr.	

excl.	moms
5704208030191 1838908 Kirkedal	terrasse 25x200x5000	mm Black 154	stk. kr.	82,95 kr.	66,36
5704208030207 1838909 Kirkedal	terrasse 25x200x6000	mm Black 154	stk. kr.	82,95 kr.	66,36

Tilbehør	til	Basic	WidePlank Antal	pk.
Vejl.	udsalg	pr.	stk.	

incl.	moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms	
5704208009814 1838910 Clips 35x40	mm 50	stk. kr.	299,95 kr.	239,96
5704208030078 1823272 Startbeslag 20x30	mm 50	stk. kr.	252,95 kr.	202,36
5704208030085 1823273 Slutbeslag 20x40	mm 50	stk. kr.	252,95 kr.	202,36
5704208030214 1838911 Endekappe	 25x200	mm Black 1	stk. kr.	19,95 kr.	15,96

Rens	og	imprægnering	til	Kirkedal	komposit	

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Antal	
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5200351109017 1826538 Kirkedal	Imprægnering 1	ltr.	/	pr.	10	m2 1	stk.	 kr.	249,95 kr.	199,96
5200351108997 1826540 Kirkedal	Rens 0,75	ltr.	/	pr.	30	m2 1	stk.	 kr.	149,95 kr.	119,96
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H	E	G	N
Alle	hegnsordre	leveres	på	engangspaller/emballage	á	kr.	300,00
Priserne	er	ab	lager,	Fredericia

Kirkedal	komposit	hegn	-	"Basic"	profiler	med	træstruktur	

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Farve Antal	stk./pll.
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208008879 1826497 Kirkedal	hegnsprofil	K1 25x150x1800	mm Black 112	stk. kr.	120,95 kr.	96,76
5704208030634 1894083 Kirkedal	hegnsprofil	K1 25x150x4000	mm Black 112	stk. kr.	274,95 kr.	219,96
5704208009609 1826498 Kirkedal	hegnsprofil	K1 25x150x1800	mm Grey 112	stk. kr.	120,95 kr.	96,76
5704208008886 1826499 Kirkedal	hegnsprofil	K1 25x150x1800	mm White 112	stk. kr.	120,95 kr.	96,76
5704208008893 1826500 Kirkedal	hegnsprofil	K2 25x150x1800	mm Black 168	stk. kr.	120,95 kr.	96,76
5704208030641 1894084 Kirkedal	hegnsprofil	K2 25x150x4000	mm Black 168	stk. kr.	274,95 kr.	219,96
5704208009616 1826501 Kirkedal	hegnsprofil	K2 25x150x1800	mm Grey 168	stk. kr.	120,95 kr.	96,76
5704208008909 1826502 Kirkedal	hegnsprofil	K2 25x150x1800	mm White 168	stk. kr.	120,95 kr.	96,76
5704208008916 1826503 Kirkedal	Topprofil	K3 40x120x3900	mm Black 75	stk. kr.	362,95 kr.	290,36
5704208008930 1826506 Kirkedal	Topprofil	K4 40x120x3900	mm Black 75	stk. kr.	362,95 kr.	290,36

Kirkedal	komposit	hegn	-	"Basic"	

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Farve Antal	stk./pll.
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208008954 1826509 Kirkedal	start/slutstolpe	K5 100x100x2700	mm		 Black 40	stk. kr.	384,95 kr.	307,96
5704208008978 1826512 Kirkedal	midtstolpe	K6 100x100x2700	mm		 Black 40	stk. kr.	384,95 kr.	307,96
5704208008992 1826515 Kirkedal	hjørnestolpe	K7 100x100x2700	mm		 Black 40	stk. kr.	384,95 kr.	307,96
5704208011008 1826518 Kirkedal	stolpe	45	gr.	K14 100x100x2700	mm		 Black 40	stk. kr.	384,95 kr.	307,96
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Tilbehør	til	Kirkedal	komposit	hegn	-	"Basic"	med	træstruktur	

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Farve Antal
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208030122 1826521 Kirkedal	endekap	K9 42x122	mm			 Black 1	stk.	 kr.	32,95 kr.	26,36
5704208009739 1826524 Kirkedal	endekap	K10 42x122	mm			 Black 1	stk.	 kr.	32,95 kr.	26,36
5704208030139 1826527 Kirkedal	topklods	K11 50x36	mm Black 1	stk.	 kr.	17,55 kr.	14,04
5704208030153 1826528 Kirkedal	LED-lys	-	Vandtæt/udendørs 5	mtr./rl.	 1	stk.	 kr.	274,95 kr.	219,96
5704208009760 1826529 Kirkedal	transformer	-	Vandtæt/udendørs 100	W 1	stk.	 kr.	439,95 kr.	351,96
5704208009012 1826530 Kirkedal	skruer	K8	-	100	stk 5,0x45	mm					 Black 1	stk.	 kr.	98,95 kr.	79,16
5704208009777 1826533 Kirkedal	skruer	K8	-	100	stk 5,0x60	mm							 Black 1	stk.	 kr.	109,95 kr.	87,96

Kirkedal	komposit	hegn	-	"Sanded"	uden	træstruktur	

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Farve Antal	stk./pll.
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208030221 1838913 Kirkedal	K1	profil	Sanded 25x200x1800	mm Black 80	stk. kr.	142,95 kr.	114,36
5704208030238 1838915 Kirkedal	K1	profil	Sanded 25x200x4000	mm Black 80	stk. kr.	302,95 kr.	242,36
5704208030245 1838918 Kirkedal	K1	profil	Sanded 25x200x4000	mm White 80	stk. kr.	302,95 kr.	242,36

Kirkedal	"Alu	Design	Serie"

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Farve Antal	stk./pll.
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208020000 1868999 Kirkedal	Alu	Design	top/bundskinne 1800	mm.	-	1	sæt Alu	Black 60	sæt kr.	299,95 kr.	239,96
5704208020178 1869000 Kirkedal	Alu	Design	top/bundskinne 1800	mm.	-	1	sæt Alu 60	sæt kr.	299,95 kr.	239,96
5704208020208 1869001 Kirkedal	K100	Alu	Design	stolpe 80x80x2700	mm Alu	Black 60	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208020192 1869002 Kirkedal	K100	Alu	Design	stolpe 80x80x2700	mm. Alu 60	stk. kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030900 1950314 *Kirkedal	Alu	Design	LED	skinne	m.	PVC 77x24x1800	mm Alu	Black 1	stk. kr.	499,95 kr.	399,96
5704208030931 1950319 *Kirkedal	Alu	Design	LED	skinne	m.	PVC 77x24x1800	mm Alu 1	stk. kr.	499,95 kr.	399,96
5704208030917 1950316 *Kirkedal	Glass	Board	PVC 150x5x1800	mm White 1	stk. kr.	299,95 kr.	239,95
5704208030665 1938013 Kirkedal	Alu	Design	Stolpefod 120x80x160	mm Black 1	stk. kr.	199,95 kr.	159,96
5704208030153 1826528 Kirkedal	LED-lys	-	Vandtæt/udendørs 5	mtr./rl.	 1	stk. kr.	274,95 kr.	219,96
5704208009760 1826529 Kirkedal	Transformer	-	Vandtæt/udendørs 100	W 1	stk. kr.	439,95 kr.	351,96
5706360004010 1894082 Montageklæber 100	ml. Black 6	stk./ks. kr.	109,95 kr.	87,96
*** Inkl.	specialprofil,	som	alene	passer	til	K1/K2	m/træstruktur	-	Black
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Komplet	låge	til	Kirkedal	hegn

EAN	nr.	 DB	nr. Type Produkt Dimension
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms

5704208030177 1826536
Låge	-	K19	-	inkl.	profiler			*v/malet	
overflade	er	der	en	mérpris	på	2.000,-	pr.	
låge.	

	Alu	-	incl.	
hængsler/lukkebeslag	u/greb	

	900x1200	mm	 kr.	6.800,00 kr.	5.440,00

5704208030184 1826537
Låge	-	K20	-	inkl.	profiler			*v/malet	
overflade	er	der	en	mérpris	på	2.000,-	pr.	
låge.	

	Alu	-	incl.	
hængsler/lukkebeslag	u/greb	

	900x1500	mm	 kr.	6.800,00 kr.	5.440,00

5704208030276 1841011
Låge	-	K21	-	inkl.	profiler			*v/malet	
overflade	er	der	en	mérpris	på	2.000,-	pr.	
låge.	

	Alu	-	incl.	
hængsler/lukkebeslag	u/greb	

	900x1800	mm	 kr.	6.800,00 kr.	5.440,00

Rens	og	imprægnering	til	Kirkedal	komposit	

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Antal
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5200351109017 1826538 Kirkedal	Imprægnering 1	ltr.	/	pr.	10	m2 1	stk.	 kr.	249,95 kr.	199,96
5200351108997 1826540 Kirkedal	Rens 0,75	ltr.	/	pr.	30	m2 1	stk.	 kr.	149,95 kr.	119,96
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Kirkedal	"Galvaniseret	Design	Serie"
Passer	sammen	med	K1/K2	profil	(25x150	mm)

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt Dimension Farve
Mulig	min.	højde	på	
færdigt	hegn.									
Profiler	pr.	fag

Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	
moms

Pris	pr.	stk.	excl.	
moms

5704208030948 1951779 Kirkedal	start/slut	stolpe	K200	 2x80x80x2570	mm Galvaniseret 184	cm	/	13	profiler kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030955 1951780 Kirkedal	start/slut	stolpe	K200 2x80x80x2238	mm Galvaniseret 156	cm	/	11	profiler kr.	499,95 kr.	399,96
5704208030962 1951781 Kirkedal	start/slut	stolpe	K200 2x80x80x1906	mm Galvaniseret 128	cm	/	9	profiler kr.	399,95 kr.	319,96
5704208030979 1951782 Kirkedal	midtstolpe	K201 2x80x80x2570	mm Galvaniseret 184	cm	/	13	profiler kr.	599,95 kr.	479,96
5704208030986 1951790 Kirkedal	midtstolpe	K201 2x80x80x2238	mm Galvaniseret 156	cm	/	11	profiler kr.	499,95 kr.	399,96
5704208030993 1951794 Kirkedal	midtstolpe	K201 2x80x80x1906	mm Galvaniseret 128	cm	/	9	profiler kr.	399,95 kr.	319,96
5704208031006 1951800 Kirkedal	hjørnestolpe	K202 2x80x80x2570	mm Galvaniseret 184	cm	/	13	profiler kr.	599,95 kr.	479,96
5704208031013 1951803 Kirkedal	hjørnestolpe	K202 2x80x80x2238	mm Galvaniseret 156	cm	/	11	profiler kr.	499,95 kr.	399,96
5704208031020 1951807 Kirkedal	hjørnestolpe	K202 2x80x80x1906	mm Galvaniseret 128	cm	/	9	profiler kr.	399,95 kr.	319,96
5704208031037 1951822 Kirkedal	Top/Bundskinne	K200 10x11x1800	mm Galvaniseret 1	sæt	pr.	pk. kr.	299,95 kr.	239,96
5706360004010 1894082 Montageklæber 100	ml. Black 1	stk. kr.	109,95 kr.	87,96

Komplet	låge	til	Kirkedal	galvaniseret	hegn	

EAN	nr.	 DB	nr. Type Produkt Dimension
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms

5704208031051 1951828 Låge	K22	-	inkl.	profiler	og	stolper
	Galvaniseret	-	incl.	
låsekasse/lukkebeslag	u/greb	

	900x1280	mm	 kr.	4.999,00 kr.	3.999,20

5704208031068 1951839 Låge	K23	-	inkl.	profiler	og	stolper
	Galvaniseret	-	incl.	
låsekasse/lukkebeslag	u/greb	

	900x1560	mm	 kr.	4.999,00 kr.	3.999,20

5704208031075 1951845 Låge	K24	-	inkl.	profiler	og	stolper
	Galvaniseret	-	incl.	
låsekasse/lukkebeslag	u/greb	

	900x1832	mm	 kr.	4.999,00 kr.	3.999,20

Side 10



1	pll. Ca.	57,6	m2
1/2	læs	 Ca.	1.100	m2
1/1	læs	 Ca.	2.200	m2

FibroTech	træbeton	Xtra	Fin	(træuld	0,5	mm)
25	mm	pladetykkelse	med	5	mm	fas

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	og	farve Dimension m2/plade
Vejl.	pris	pr.	m2	excl.	
moms

Vejl.	pris	pr.	plade	
incl.	moms

Vejl.	pris	pr.	plade	
excl.	moms

5704208030924 1950317 FibroTech	Xtra	Fin,	HVIDMALET 600x1200	mm	-	80	stk./pll. 0,72 kr. 145,76 kr. 131,19 kr. 104,95

FibroTech	træbeton	Multifin	(træuld	1,0	mm)
25	mm	pladetykkelse	med	5	mm.	fas

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	og	farve Dimension m2/plade
Vejl.	pris	pr.	m2	excl.	
moms

Vejl.	pris	pr.	plade	
incl.	moms

Vejl.	pris	pr.	plade	
excl.	moms

5704208010100 1838891 FibroTech	Multifin,	HVIDMALET 600x1200	mm	-	80	stk./pll. 0,72 kr.	122,17 kr.	109,95 kr.	87,96
5704208010124 1936366 FibroTech	Multifin,	SORTMALET 600x1200	mm	-	80	stk./pll. 0,72 kr.	133,28 kr.	119,95 kr.	95,96
5704208010117 1838892 FibroTech	Multifin,	UMALET 600x1200	mm	-	80	stk./pll. 0,72 kr.	88,83 kr.	79,95 kr.	63,96

FibroTech	træbeton	Basic		(træuld	1,5	mm)
25	mm	pladetykkelse	med	5	mm.	fas

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	og	farve Dimension m2/plade
Vejl.	pris	pr.	m2	excl.	
moms

Vejl.	pris	pr.	plade	
incl.	moms

Vejl.	pris	pr.	plade	
excl.	moms

5704208010032 1838805 FibroTech	Basic	-	lys/fin 600x1200	mm	-	80	stk./pll. 0,72 kr.	77,72 kr.	69,95 kr.	55,96
5704208010049 1838829 FibroTech	Basic	-	lys/fin 600x2400	mm	-	40	stk./pll. 1,44 kr.	77,72 kr.	139,90 kr.	111,92
5704208010056 1838883 FibroTech	Basic	-	lys/fin,	HVIDMALET	 600x1200	mm	-	80	stk./pll. 0,72 kr.	88,76 kr.	79,95 kr.	63,91
5704208010063 1838885 FibroTech	Basic	-	lys/fin,	HVIDMALET	 600x2400	mm	-	40	stk./pll. 1,44 kr.	88,76 kr.	159,95 kr.	127,81

FibroTech	træbeton	Farmer	(træuld	2,0	/	1,5	mm)
25	mm	pladetykkelse	med	11	mm	fas

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	og	farve Dimension m2/plade
Vejl.	pris	pr.	m2	excl.	
moms

Vejl.	pris	pr.	plade	
incl.	moms

Vejl.	pris	pr.	plade	
excl.	moms

5704208010070 1838886 FibroTech	Farmer	-	lys/fin 600x1200	mm	-	80	stk./pll. 0,72 kr.	57,56 kr.	51,95 kr.	41,45
5704208010087 1838887 FibroTech	Farmer	-	lys/fin 600x2400	mm	-	40	stk./pll. 1,44 kr.	57,56 kr.	103,95 kr.	82,89
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Fastgørelse

EAN	nr. DB	nr. Produkt	og	farve Dimension Stk/pk.
Vejl.	pris	pr.	ks.	inkl.	

moms
Vejl.	pris	pr.	ks.	excl.	

moms
5704208010025 1838893 FibroTech	Træbetonskrue	Beige	TX	25 5,0x45	mm 250	stk.	 kr.	199,95 kr.	159,95
5704208010018 1838894 FibroTech	Træbetonskrue	Hvid	TX	25 5,0x45	mm 250	stk.	 kr.	199,95 kr.	159,95
5704208010001 1927440 FibroTech	Træbetonskrue	Beige	TX	25 5,0x45	mm 100	stk. kr.	139,95 kr.	111,96
5704208009784 1905470 FibroTech	Træbetonskrue	Hvid	TX	25 5,0x45	mm 100	stk. kr.	139,95 kr.	111,96
5704208010131 1936643 FibroTech	Træbetonskrue	Sort	TX	25 5,0x45	mm 100	stk. kr.	139,95 kr.	111,96

Engangspaller	til	FibroTech	-	nettopriser

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	 Dimension Antal/pk.
Vejl.	pris	pr.	stk.	

inkl.	moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208030269 1839206 Engangspalle 1200x1200	mm 1	stk.	 kr.	93,75 kr.	75,00
5704208030252 1839205 Engangspalle 600x2400	mm 1	stk.	 kr.	93,75 kr.	75,00
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Nordic	fibercement	leveres	på	engangspaller/emballage	á	kr.	300,00

Fibercement	Plank	og	fibercement	Facadeplader

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	 Dimension Antal/pll. Farve
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208020307 1869095 Nordic	Plank	Cedar	træstruktur	 8x200	x	3000	mm 200	stk. Black	-	RAL	9005 kr.	99,95 kr.	79,96
5704208020314 1869096 Nordic	Plank	Cedar	træstruktur	 		8x200	x	3000	mm 200	stk. White	-	RAL	9010 kr.	99,95 kr.	79,96
5704208020291 1869097 Nordic	Plank	Cedar	træstruktur	 		8x200	x	3000	mm 200	stk. Antrazit	-	RAL	7016 kr.	99,95 kr.	79,96
5704208020246 1869098	 Nordic	Fibercement	facadeplade	 5,5x400	x	800	mm 300	stk. Black	-	RAL	9005 kr.	99,95 kr.	79,96
5704208020253 1869099 Nordic	Fibercement	facadeplade	 5,5x400	x	800	mm 300	stk. White	-	RAL	9010 kr.	99,95 kr.	79,96
5704208020239 1869100	 Nordic	Fibercement	facadeplade	 5,5x400	x	800	mm 300	stk. Antrazit	-	RAL	7016 kr.	99,95 kr.	79,96
5704208020024 1957706 Nordic	Fibercement	facadeplade 8x594	x	1194	mm Antrazit	UV	Coated kr.	299,95 kr.	239,96
5704208009623 1957707 Nordic	Fibercement	facadeplade 8x1200	x	2400	mm Antrazit UV Coated kr.	799,95 kr.	639,96
5704208020277 1869101 Nordic	Fibercement	rep.maling	 100	ml. 1	stk. Black	-	RAL	9005 kr.	99,95 kr.	79,96
5704208020284 1869102 Nordic	Fibercement	rep.maling	 100	ml. 1	stk. White	-	RAL	9010 kr.	99,95 kr.	79,96
5704208020260 1869103 Nordic	Fibercement	rep.	maling	 100	ml. 1	stk. Antrazit	-	RAL	7016 kr.	99,95 kr.	79,96
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Alu	profiler	til	Nordic	fibercement

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	 Dimension Farve	-	RAL	kode
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208006011 1869104 Udvendig	hjørneprofil	symetrisk 25x25	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006028 1869105 Udvendig	hjørneprofil	symetrisk 25x25	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006035 1869106 Udvendig	hjørneprofil	symetrisk 25x25	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006059 1869107 Udvendig	hjørneprofil	symetrisk 14x14	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006066 1869108 Udvendig	hjørneprofil	symetrisk 14x14	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006073 1869109 Udvendig	hjørneprofil	symetrisk 14x14	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006097 1869110 Udvendig	hjørneprofil	asymetrisk 12x25	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006103 1869111 Udvendig	hjørneprofil	asymetrisk 12x25	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006110 1869112 Udvendig	hjørneprofil	asymetrisk 12x25	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208009791 1869811 Nordic	Fibercement	EPDM	 1x62	mm	-	1	rl/20	mtr. Black kr.	149,95 kr.	119,96
5704208006134 1869113 Indvendig	hjørneprofil 14x14	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006141 1869114 Indvendig	hjørneprofil 14x14	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006158 1869115 Indvendig	hjørneprofil 14x14	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006172 1869116 Indvendig	hjørneprofil 25x25	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006189 1869117 Indvendig	hjørneprofil 25x25	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006196 1869118 Indvendig	hjørneprofil 25x25	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006219 1869119 Enkelt	endekant 16x45	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006226 1869120 Enkelt	endekant 16x45	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006233 1869121 Enkelt	endekant 16x45	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006257 1869410 Dobbelt	endekant 27x45	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006264 1869411 Dobbelt	endekant 27x45	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006271 1869412 Dobbelt	endekant 27x45	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006295 1869413 Samleprofil 35x60	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	299,95 kr.	239,96
5704208006301 1869414 Samleprofil 35x60	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	299,95 kr.	239,96
5704208006318 1869415 Samleprofil 35x60	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	299,95 kr.	239,96
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Alu	profiler	til	Nordic	fibercement

EAN	nr.	 DB	nr. Produkt	 Dimension Farve	-	RAL	kode
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208006332 1869416 Startprofil 9x30	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006349 1869417 Startprofil 9x30	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006356 1869418 Startprofil 9x30	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006370 1869419 Sideinddækning 25x35	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006387 1869420 Sideinddækning 25x35	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006394 1869421 Sideinddækning 25x35	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006417 1869422 Sålbænk 15x125	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006424 1869423 Sålbænk 15x125	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006431 1869424 Sålbænk 15x125	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	249,95 kr.	199,96
5704208006455 1869425 Vandnæse 50x35	mm	x	3.000	mm Black	-	RAL	9005 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006462 1869426 Vandnæse 50x35	mm	x	3.000	mm White	-	RAL	9010 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006479 1869427 Vandnæse 50x35	mm	x	3.000	mm Antrazit	-	RAL	7016 kr.	399,95 kr.	319,96
5704208006493 1869428 U-sokkelsikring 30x50	mm	x	2.500	mm Black	-	RAL	9005 kr.	149,95 kr.	119,96
5704208006509 1869429 U-sokkelsikring 30x50	mm	x	2.500	mm White	-	RAL	9010 kr.	149,95 kr.	119,96
5704208006707 1869430 Afslutningsprop	til	udv.	hjørne 31x31	mm Black	-	RAL	9005 kr.	59,95 kr.	47,95
5704208006691 1911912 Plankholder	2	stk./pk. 0,6	mm	-	50	mm Rustfri kr.	49,95 kr.	39,96

Skruer	til	Nordic	fibercement

EAN	nr. DB	nr. Produkt	 Dimension Farve	-	RAL	kode
Vejl.	pris	pr.	stk.	incl.	

moms
Pris	pr.	stk.	excl.	

moms
5704208030016 1869431 A2	rustfri	-	250	stk. 4,2x45	mm	-	TX	20 Rustfri kr.	299,95 kr.	239,96
5704208030023 1869432 A2	rustfri	Nordic	-	100	stk. 4,8x33	mm	-	TX	20 Black	-	RAL	9005 kr.	199,95 kr.	159,96
5704208030030 1869433 A2	rustfri	Nordic	-	100	stk. 4,8x33	mm	-	TX	20 White	-	RAL	9010 kr.	199,95 kr.	159,96
5704208030047 1869434 A2	rustfri	Nordic	-	100	stk. 4,8x33	mm	-	TX	20 Antrazit	-	RAL	7016 kr.	199,95 kr.	159,96
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Alle priser er ab lager. Fragtfrit leveret til tømmerhandel/uaflæsset ved køb over kr. 20.000,-
KIRKEDAL, NORDIC samt alle terrassebrædder leveres på engangspaller á kr. 300,-/stk.

FibroTech leveres på engangspaller á kr. 75,-/stk.
Engangspaller som emballage faktureres til kr. 50,-/stk. Disse er ikke bonusberettiget.

Fragtpriser ab Taulov til DK (brofaste øer):
Leveret på ladvogn/uaflæsset kr. 650,- ekskl. moms.

Leveret med kranbil til kantsten/aflæsset kr. 1.300,- ekskl. moms.

KONDITIONER 
for levering og fragt
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1. GENERELT
Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående 
almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betin-
gelser) for TreeTops Trading A/S, CVR nr. 33 74 93 68, 
H.C. Ørsteds Vej 12, 7000 Fredericia (herefter ”Sælger”) 
leverancer til Køber. 
Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er 
en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder ac-
cept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, 
hvornår disse måtte fremkomme.

2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT
Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, 
bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kom-
met frem til Sælger inden 30 dage fra tilbuddets datering. 
Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Sælgers tilbud 
afgives med forbehold for mellemsalg. Sælgers ydelse 
omfatter alene hvad der fremgår af ordrebekræftelsen. 
Aftale om ændringer i eller tillæg til den oprindelige af-
tale er ikke bindende for Sælger uden skriftlig bekræftelse 
fra Sælger. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte 
projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan 
medføre prisændringer. Tilpasninger/ændringer i design/
prototyper på special produkter faktureres på timepris 
efter regning. 
Sikkerhedsstillelse for det fulde beløb kan til enhver tid 
kræves – f.eks. i form af bankgaranti – før produktion/
levering påbegyndes. 

3. PRISER
Alle priser angives i danske kroner eller Euro ekskl. moms, 
fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for 
den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af 
ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, 
fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Sælger berettiget til at 
ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser. 
Foranstående gælder uanset om leverancen er omfattet af 
en af Sælger benyttet prisliste. For leverancer omfattet af 
en af Sælger benyttet prisliste, gælder i øvrigt, at prisen 
fastsættes på grundlag af den prisliste, som er gældende 
på leveringstidspunktet. 

4. BETALING
Ved Købers bestilling modtager Køber faktura på den af-
talte købesum, som betales forud for leveringen jf. betal-
ingsbetingelserne.. Ved del leverancer betales pr. lever-
ance. 
Medmindre andet er aftalt på forhånd er Køber forpligtet 
til at give Sælger et rimeligt varsel til produktion af næste 
del leverance, herunder rimelig frist til anskaffelse af 
råvarer, produktionstid, administrationstid samt forsen-
delse. 
Medmindre andet er skriftligt aftalt skal betaling ske 14 
dage netto. Ved forsinket betaling beregnes morarente 

på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. 
Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis mod-
kravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers 
betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der 
berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt 
til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som u- for-
faldent, indbetalt straks. 

5. ANNULLERING OG ÆNDRING AF ORDREN 
Køber er ikke berettiget til at annullere en bestilling af 
specialvarer. 
Såfremt Sælger godkender en ændring eller annullering af 
en ordre på lagerførende varer er Køber pligtig at betale 
de med ændringen eller annulleringen forbundne omkost-
ninger. Ved hel eller delvis annullering er Køber endvidere 
pligtig til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste, dog 
minimum 20% af varens værdi.  

6. PRODUKTINFORMATION OG – ÆNDRINGER
Alle arbejder udføres i henhold til Købers projektering-
smateriale, beskrivelse samt tegninger til brug for arbe-
jdets udførelse. Sælger påtager sig intet projekterings-, 
design-, planlægnings- eller konstruktionsansvar for fejl 
og/eller defekter relateret til brug af de leverede emner. 

Sælger udfører den bestilte ydelse på professionel og 
faglig forsvarlig måde, men giver ingen garanti for, at 
ydelsen vil føre til et bestemt resultat for Køber, eller kan 
anvendes til et specifikt brug for Køber.
Ydelsen udføres i henhold til informationerne i Købers 
ordre samt eventuelle andre informationer modtaget fra 
Køber vedrørende den bestilte ydelse. Sælger påtager sig 
ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som sky-
ldes indholdet af informationer modtaget fra Køber.

Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret 
af Køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Købers 
ejendom, dog tilhører enhver form for knowhow, tekniske 
processer og produktionsprocesser vedrørende udarbe-
jdelse og produktion af emnerne Sælger. Sælger er end-
videre berettiget til at anvende evt. ideer eller knowhow 
opstået i forbindelse produktion af emnerne overfor andre 
kunder.  

Ved fremstilling af speciale varer, som tilvirkes specielt 
efter Købers ønsker, skal Køber skriftligt godkende snit-
tegningen inden produktionen kan påbegyndes. 
Køber er ansvarlig for at de af Sælger producerede emner 
kan anvendes til købers brug. 
Oplysninger i tegninger og produktinformation fra Sælger 
er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Sælg-
er skriftligt henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til 
uden varsel at foretage ændringer i alle produktspeci-

fikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for 
Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er ud-
leveret af Sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliv-
er Sælgers ejendom og må ikke videregives uden Sælgers 
skriftlige samtykke. 

7. LEVERING OG FORSENDELSE
Ved leverancer over kr. 20.000 sker levering frit på 
Købers/tømmerhandlens adresse indenfor alle brofaste 
ører i Danmark. Alle forsendelser, er betinget af, at 
aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er 
ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid 
sker for købers regning.

Sælger er uanset ovenstående ikke ansvarlig for eventu-
elle emner der beskadiges eller bortkommer, hvis levering 
sker via tømmerhandler eller trælasthandler.

8. LEVERINGSTID
Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i 
overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbud-
dets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. 

I tilfælde, hvor leveringstid er aftalt, er levering op til 1 
uge før eller 1 uge efter det angivne leveringstidspunkt i 
enhver henseende at anse for rettidig levering. 
På lagerførende varer er leveringstiden normalt ca. 7 dage 
fra bestilling, mens leveringstiden på specialproducerede 
varer er ca. 90 dage fra bestilling. 

Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om æn-
dringer i leveringstiden.

I det omfang der skriftligt er aftalt en bindende og sank-
tionsgivende leveringsfrist kan Købers eventuelle er-
statningskrav ved forsinkelse i intet tilfælde overstige 
et maksimum på 20% af prisen for de forsinkede pro-
dukter. Køber kan ikke kræve erstatning for forsinkelse 
til dækning af Købers driftstab, avancetab, dagbøder eller 
andet indirekte tab.

9. MANGLER OG REKLAMATION
Ved levering skal Køber straks, og senest inden 3 arbe-
jdsdage fra varens modtagelse, foretage en sådan un-
dersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug 
kræver. 

Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks 
og senest 7 dage efter manglen er eller burde være opd-
aget give Sælger skriftlig meddelelse herom med angiv-
else af, hvori manglen består. Meddelelsen skal indeholde 
en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt 
der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for 
skade, skal sådan meddelelse gives straks.
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Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, 
og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke se-
nere gøre manglen gældende. Konstateres der mangler 
i Sælgers leverance i forhold til det bekræftede, gælder 
Sælgers mangelsansvar i en periode på 60 måneder reg-
net fra leveringstidspunktet. 

For dele af leverancen, som er udskiftet påtager Sælger 
sig de samme forpligtelser, som gælder for den oprindelige 
leverance, herunder regnes reklamationsperiodens ophør 
fra leveringstidspunktet for den oprindelige leverance. 

Sælgers mangelsansvar har følgende udstrækning:

• Inden for den ovenfor nævnte periode forpligter Sælger 
sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede 
ved kreditering af købesummen, eller om-levering af 
mangelfrie produkter efter Sælgers valg.

• Sælgers forpligtelse til afhjælpning af mangler er 
betinget af, at Køber dokumenterer, at det leverede er 
mangelfuldt og dokumenterer, at leverancen har været 
opbevaret, vedligeholdt og monteret korrekt og i ove-
rensstemmelse med den af Sælger leverede montage-
instruktion.

• Køber er forpligtet til at sikre, at underliggende ma-
terialer som strøer, og lignende minimum har samme 
levetid, som de af Sælger leverede produkter. 

• Sælgers forpligtelser omfatter alene om-levering af nye 
materialer. Alle andre omkostninger, der er forbundet 
med en opstået mangel, herunder transport, samt om-
kostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse 
af mangelfulde dele, udskiftning og reparation af de 
mangelfulde materialer og indgreb i andre bygnings-
dele er Sælger uvedkommende. Køber afholder end-
videre samtlige udgifter til afmontering, returnering, 
forsendelse, eller destruktion af defekte dele og gen-
montering. 

• Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som opstår un-
der de i aftalen forudsatte betingelser og under korrekt 
anvendelse af leverancen. Sælgers ansvar omfatter 
ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilveje-
bragt af Køber, af konstruktioner som er foreskrevet/
specificeret af Køber, af fejlagtigt udført forberedende 
arbejde fra Købers side og omstændigheder indtruf-
fet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes 
mangelfuld vedligeholdelse eller forkert behandling fra 
Købers side, reparationer som Køber har udført på fe-
jlagtig måde og normal slitage og forringelse. 

• Sælger har intet ansvar for mangler ud over oven-
nævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte 
forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre 
økonomiske konsekvenstab. 

• Udover ovenstående påtager Sælger sig ikke yderligere 
ansvar for de leverede produkter, hvorfor Køber ikke 
kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller 
erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller 
delvist. 

• Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer 
eller leverede ydelser.

10. EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger 
af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, in-
dtil hele købesummen og de med salgsgenstandens lever-
ing, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som 
afholdes af Sælger på Købers vegne, er betalt af Køber, 
eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er 
sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgen-
standen eller i øvrigt råde over varen på en måde, som 
strider mod Sælgers ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, 
uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, 
opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter 
den omdannede eller bearbejdede genstand for den vær-
di, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse 
eller bearbejdning.

Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle 
skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden 
er overgået til Køber, skal Sælger efter påkrav fra Køber 
bekræfte dette.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING
For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller man-
glende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget 
til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skad-
er/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – be-
grænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der 
forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte 
forbundet med erstatningskravet.

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsans-
varlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparels-
er eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes 
anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at 
anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om 
sådanne kravs mulighed.

12. FORCE MAJEURE
Sælger er ikke erstatningsansvarlig overfor køber for tab, 
der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som 
hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, 
såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og 
ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonf-
likter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre 
uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktion-
er, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, 
afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder en-
ergiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, 
valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, 
forsinkelse hos underleverandører/producenter eller an-
dre forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger.

13. PRODUKTANSVAR
For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ans-
varlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser 
om produktansvar, og Sælger kan ikke gøres ansvarlig på 
noget andet grundlag. Sælgers ansvar er begrænset til 
i alt DKK 5.000.000 for samtlige produktskader og/eller 
produktansvar pr. kalenderår.
Serieskader, dvs. skader på forskellige emner, men med 
samme skadesårsag betragtes som én skade og Sælgers 
ansvar herfor er begrænset til i alt kr. 5.000.000 pr. år for 
samtlige produktskader og/eller produktansvar pr. kalen-
derår.
Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen 
efter overtagelsen på fast ejendom eller løsøre, som in-
dtræder, medens leverancen er i Købers besiddelse. 
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, 
at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger. 
Køber skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning 
Sælger pålægges ansvar, eller erstatningskrav over for 
tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sælger jf. 
ovenstående ikke er ansvarlig for overfor Køber, eller som 
overskrider den fastsatte beløbsbegrænsning.  

I intet tilfælde er Sælger ansvarlig for driftstab, avancetab 
eller andre indirekte tab.
Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af pro-
duktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret un-
der sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, 
som behandler sagen.

14. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i minde-
lighed, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten, eller så-
fremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence 
til at behandle sagen – ved Byretten i Kolding under an-
vendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der 
henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov 
(CISG) finder dog ikke anvendelse.
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