Serviceydelser

Alle priser er ekskl. moms.
Ret til konstruktions- og prisændringer forbeholdes.
Levering i henhold til salgs- og leveringsbetingelser.
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Hos Øland A/S bestræber vi os på at gøre hverdagen lettere for dig som kunde. I denne
oversigt kan du hurtigt danne dig et overblik over Øland A/S servicemuligheder.

Service

Servicetekniker:
Hos Øland A/S har du mulighed for at få hjælp af vores dygtige servicetekniker. Du kan bl.a. få ham til hjælp ved opstart af ventilationsanlæg og fejlfinding på brandautomatik og øvrige tekniske komponenter leveret af Øland A/S.
Pris

Kr.

SERVICE-BESOG + kørsel

700

OPS-AGG Opstart af anlæg

4100

Affaldshåndtering:
Når du alligevel slår vejen forbi vores butik i Brøndby, har du her muligheden for at komme af med dit affald. Vi har
opstillet containere til sortering af dit byggeaffald. Her kan du komme af med hhv. jern, isolering, pap, plastik og småt
brandbart. Det er vigtigt, ligesom på øvrige containerpladser, at affaldet er korrekt sorteret.
Pris
Affaldshåndtering

Kr.
Gratis

Forpakning:
Hos Øland A/S er der mange muligheder for levering af dine varer. Her under er der listet en række specialforpakninger du kan ønske på din ordre.
Afdækning af rektangulære kanaler/fittings:
Hvis der på din byggesag er krav til at kanaler og fittings skal leveres og opbevares indpakket, tilbyder Øland A/S
dette. Som standard leveres alle produktionsvarer folieret på paller uden beregning men der kan være flere komponenter folieret sammen. Ønskes alle ender folieret oplyses dette ved ordreafgivelse.
Rektangulært

Kr.

INDPAK-REKT-L < 500 x 500

65

INDPAK-REKT-M 501x501 - 1000x1000

125

INDPAK-REKT-S >1001x1001

175

Rør

Kr.

INDPAK-R-L < Ø315

20

INDPAK-R-M Ø316-630

40

INDPAK-R-S >Ø631

80

Fittings

Kr.

INDPAK-F-L <Ø315

15

INDPAK-F-M 316-630

30

INDPAK-F-S >631

75
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Dine rør kan yderligere leveres afproppet med plastprop så du undgår snavs. Propperne kan også købes og leveres
løst med. Propperne krediteres med returfradrag jf. salgs- og leveringsbetingelserne,
ved returnering i salgsbar stand.
Kr.

DBI-PROP-100-M

13

DBI-PROP-125-M

19

DBI-PROP-160-M

30

DBI-PROP-200-M

38

DBI-PROP-250-M

50

DBI-PROP-315-M

78

DBI-PROP-400-M

120

DBI-PROP-500-M

218

Rørbure:
Vi leverer som standard vores cirkulære rør i stål rørbure for at undgå beskadigelse af rørene under transport såvel
ved opbevaring på byggepladsen. Hvis du ønsker at lette transporten af rørburene på byggepladsen, kan du bestille
dine rørbure med hjul.
Pris

Kr.

SPIRO-BUR

3785

SPIRO-BUR-M-H Bur med hjul

4185

RETBAG-SPI-COVE Overtræk til spirobur 1000x3000x1000
Afhentning af rørbur

200
Billigst i regn.

Returbags:
Du kan vælge at få leveret dine varer i returbags hvis du ikke ønsker leverancer i papkasser. Disse returbags kan du
også afhente i vores butikker.
Pris

Kr.

RETURBAG-1 560x330x600

25

RETURBAG-2 600x800x1000

35

RETURBAG-3 1200x800x1000

50

RETBAG-SPI-CAGE BAG til bur m/låg

120

OBS! Kun til brug i spirorbur

Tæthedsklasse – rektangulære varer:
Vores kanaler leveres som standard i tæthedsklasse C men ønskes der yderligere tætning, tilbyder vi at fuge alle
samlinger i dine rektangulære kanaler for derved at opnå tæthedsklasse D.
Denne fugning bliver foretaget med sanitetssilikone.
Pris

Kr.

FUGE-REKT-L < 500x500

256

FUGE-REKT-M 501x501 - 1000x1000

394

FUGE-REKT-S >1001x1001

558

Booking af tid i produktionen:
For at sikre dig at du kan få dine produktionsvarer til en ønsket tid har du mulighed for at booke tid i vores produktion.
Du vil efter booking modtage en bekræftelse, hvilken du henviser til ved endelig bestilling. Du vil blive faktureret hvis
du, uden tilbagemelding, ikke gør brug af din booking indenfor angivne tidsfrist.
Pris

Kr.

BOOKINGF Faconafdeling

400

BOOKINGK Kanalafdeling

400

BOOKINGL Loddeafdeling

400

BOOKINGO Cirkulærafdeling

400
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Hastebestillinger:
Hvis behovet skulle opstå for at få produceret og leveret enkeltdele fra dag til dag har Øland A/S mulighed for at
hjælpe. Der tages forbehold ved større mængder og travlhed i produktionen.
Pris

Kr.

Hastetillæg - dag til dag levering

550

Service

OVERTID

450/timen

Containerleje:
Har du brug for at leje en container til dit byggeprojekt så lad Øland A/S stå for det praktiske. Du kan bestille din
container gennem Øland A/S og vi sørger for levering på pladsen med godkendt sikkerhedslås. Som udgangspunkt
leveres containere fra dag til dag. Du kan vælge at få containeren fyldt med varer fra Øland A/S inden levering på
byggepladsen.
Øland A/S råder ligeledes over en række containere der står ved vores butik i Brøndby – disse kan lejes som f.eks.
ekstra lager. Der må påregnes ventetid på leje af disse containere.
Pris

Kr.

CONLEJE 20 Fod m/gavlåbning

500

CONLEJE-SIDE 20 Fod m/gavl - sideåbning

750

CONLEJE-SIDE 40 Fod m/gavlåbning

750

Kørsel afregnes udover

Maling:
Hvis du ønsker dine varer malet inden levering klarer vi også det.
Pris
UDEARB-MALI-SOR Vådlakering sort
UDEAR-MALI-FARV Vådlakering øvrige farver
UDEAR-MALI-PULV - Pulverlakering
Fragt T/R maler (8 paller-2x4,2m)

Kr.
660,-/m²
660,-/m²
Spørg efter pris

1100

Levering og returnering af varer:
Vi henviser til vores salgs- og leveringsbetingelser.
Afhentning:
Du kan forudbestille dine varer til afhentning i din lokale butik og derved slippe for at stå i kø, når du kommer. Din
ordre vil normalt ligge klar til afhentning indenfor 1-2 timer efter bestilling alt efter ordrestørrelse. Hvis varen ikke er
afhentet indenfor 7 dage fjernes denne uden kreditering.
Pris

Kr.
Gratis

Øland A/S uden for åbningstid:
Hvis det kniber med at kunne nå at hente dine bestilte varer inden for normal åbningstid, tilbyder Øland A/S at ligge
dine varer frem til afhentning uden for. Dette er naturligvis på eget ansvar. Hvis varen ikke er afhentet indenfor 24
timer, på hverdage, fjernes denne uden kreditering.
Pris

Kr.
Gratis

Udlejning:
Står du og mangler en stor stige, et rullestillads, måleudstyr til ventilation, svejseapparat til isolering e.l. har Øland A/S
et bredt udvalg inden for udlejning. Kig ind i din lokale butik eller ring og forhør dig i Kundeservice.
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