Hudiksvall 2017-02-15

Mattias Gäreskog

Offert gällande Näridrottssarg Swerink Plastic.

Vad gäller förfrågningar i denna offert så är Ni välkomna att kontakta Olle Skoglund på telefon: 0650- 155 01.

Vi kan tillverka en sarg precis efter kundens önskemål tack vara att vi tillverkar sargen
själva i vår egen verkstad med egen personal som möjliggör stor flexibilitet.
All tillverkning sker i Hudiksvall, Sverige.
I företaget Swerink finns kompetens att bygga sarg av olika typer sen tidigt 90 tal. Vi
tillverkar i dag många olika typer av rinksystem som vi levererar över hela världen.
Dessutom utvecklar vi ständigt våra produkter i samråd med våra kunder.
Vår sarg är den enda i sitt slag vad vi känner till som lämpar sig för att spola is i till vintern,
en egenskap som verkligen gör att vi kan kalla den allaktivitets sarg!
Den offererade sargen är i stort sett helt underhållsfri och innehåller få rörliga detaljer, hela
sargen är dessutom återvinningsbar till 100 %.

Leveransvillkor:
Leveranstid:
Priser:
Betalningsvillkor:
Giltighetstid:
Garanti:
Montage sarg:

SWERINK FÖRSÄLJNING AB
Ullsättersvägen 6
82434 Hudiksvall

Fritt levererat
ca 10 - 14 veckor efter order beroende på orderingång.
Alla priser + moms och i SEK
Enligt överenskommelse vid beställning.
90 dagar
1 år på sarg
Tillkommer

Telefon
0650-15501
070-630 53 93

E-post
olle.skoglund@swerink.se
www.swerink.se

Org.nr
556615-2814
Innehar F-skatt

Information näridrottssarg Swerink Plastic med Gunnebonät

1. Sarg och materialbeskrivning.
-

Sargstommen består av en helsvetsad aluminiumram
Beklädnad vit HDPE UV-beständig 8 mm hockeyplast
Överliggaren är av blå PEHD 8 mm UV-beständig plast
Höjden på sargen är 1000 mm med kurvradie 1,5 meter
Kortsidor & kurvor 3000 mm höga på högsta punkt
Totalmått på sarg är 10 x 20 meter
1 st enkelbladig port för snöröjning 2,4 meter
1 st Sargdörr 800 mm bred på långsida för tillträde till rinken
2 st integrerade fotbollsmål 3000 x 2000 mm med nät
2 st vinterluckor till fotbollsmål med nät
2 st integrerade innebandymål 900 x 600 mm med nät
2 st vinterluckor till innebandymål
2 st basketkorgar ovanför fotbollsmålen

2. Infästning av sarg i mark
-

Samtlig skruv till sargmontage ingår
Jordankare för fastsättning i mark ingår

ANBUDSPRIS sarg :
Offert pris:

244.682:- + moms

Lossning & interna transporter av levererat material bekostas av beställaren.

Vänliga hälsningar
Swerink Försäljning AB

SWERINK FÖRSÄLJNING AB
Ullsättersvägen 6
82434 Hudiksvall

Telefon
0650-15501
070-630 53 93

E-post
olle.skoglund@swerink.se
www.swerink.se

Org.nr
556615-2814
Innehar F-skatt

Offert Konstgräs till arena 10 x 20 meter

3. Materialbeskrivning.
-

Fyllnad med 15 mm kvarts sand
Konstgräs av typ Splitfiber Modell MP24
Läggning & Leverans ingår i offertpris

Leveransvillkor:
Leveranstid:
Priser:
Betalningsvillkor:
Giltighetstid:
Garanti:
Montage:

Frakt tillkommer
2-4 veckor efter order
Alla priser + moms och i SEK
30 dagar netto.
90 dagar
1 år
Ingår

TOTALT ANBUDSPRIS Konstgräs:
Offert pris till arena 200 m2:

54.000:-

Anbudsförutsättningar konstgräs vid installation av Swerink
· Tillgång till el
· Ni som beställare ansvarar för att det finns en färdigställd och kompakterad
grusbädd till arenan med ett ytlager av 15 mm stenmjöl.
Jämnhet på minimum 8 mm på en 4 meters rätskiva.
· Läggning av konstgräs kan endast utföras vid torr väderlek och i en temperatur av
minst +8 grader, för att det skall vara möjligt att få ner sandfyllningen i gräset samt
limmet till att bränna..
· Container och tömning av överblivet skräp tillhandahålls kostnadsfritt av beställaren.
· Avspärrning runt arbetsplatsen tillhandahålls kostnadsfritt av beställaren om
nödvändigt.
· Lossning av material tillhandahålls kostnadsfritt av beställaren likaså vid lyft av
sandsäckar i big bags vid ifyllnadstillfället
· Framkörning av material till arbetsplats sköts av Er som beställare.
· Eventuella tilläggsarbeten beställda av Er debiteras med 550:- / mantimme

SWERINK FÖRSÄLJNING AB
Ullsättersvägen 6
82434 Hudiksvall

Telefon
0650-15501
070-630 53 93

E-post
olle.skoglund@swerink.se
www.swerink.se

Org.nr
556615-2814
Innehar F-skatt

