Statligt Ramavtal - Möbler och inredning
Ramavtals nr: 23.3-8004-18:006
Delområde - L ARBETSSTOLAR
Thule Möbler- Produktlista v 19-1 / Thule Möbler

26 % RABATT SKA DRAS AV PÅ ANGIVNA PRISER

INFORMATION
Tillämplighet
Rekommenderade priser, exkl moms. Beskrivningar och utföranden i
denna prislista gäller i tillämpara delar och under förutsättning att inte
annat överenskommits via avtal, anbud eller annan överenskommelse.
Prislistan innehåller produkter och produktkomponenter lämpliga för
användning inom profesionella arbetsmiljöer, den är ej heltäckande
avseende Thule sortiment, dvs flera utförande/modeller finns.
Se även våra allmänna försäljningsvillkor.

Stativ/ben/socklar

Produktkvalité

Alla plana, fanérade träytor lackeras med UV-lack, vilken är fri från
avdunstande lösningsmedel. Detta gäller såväl i produktion som vid
användning av produkten hos slutbrukaren.

Våra produkter är utvecklade och producerade för att möta/uppfylla gällande standarder samt miljökrav. Möblerna har i flera fall även olika miljömärkningar ex Möbelfakta, ÖKO-TEX Kontakta oss gärna för verifikat/
intyg eller testrapporter. Vi vet att våra produkter har en utmärkt kvalitét
och lämnar generösa garantivillkor vilket bla. beskrivs under punkten
garantier i våra allmänna försäljningsvillkor.

Miljöarbete
Thule bedriver ett strukturerat och målmedvetet miljöarbete med
ambitionen att belasta vår miljö minimalt i alla led. Därför är våra möbler
utveckalde att klara många års användning inom profesionella arbetsmiljöer. Vi driver vårt miljöarbete kontinuerligt framåt med årligen uppsatta miljöförbättrande mål och åtgärder. Arbetet sker i enlighet med ISO
14001 För mer information se vårt aktuella miljöprogram
eller kontakta vår miljöansvarige.

Artikelnummerdekoder
2-EL16136V-RC

Material
Skivor, skåp, hurtsar.

I våra skivor, skåp och hurtsar använder vi i huvudsak spånplatta tillverkade enl. E1 norm, tjockleken varierar mellan 10-25 mm beroende på
produkt.
Spånplattan beläggs med olika former av ytbeläggning ex:
-Äkta fanér, färg/mönsterpassad och av mots. Danzer kvalitet.
-Bokfanér på skivor och skåp är lättbasad för jämn färg.
-Fanérade ytor lackeras med UV-lack.
-Direktlaminerade ytor i vit, bok eller björkstruktur.
-Äkta högtryckslaminat, tj. ca 0,8mm, vit, bok eller björkstruktur.
-Ljudabsorberande skivor med högtryckslaminat enl ovan i Björk.
-Även andra ytbeläggningar och materiel kan förekomma.
-Baksidan har olika former av balansfolie.
Skivor/skåpsidor/topp/botten mm kantlistas med trä eller slagtålig
strukturerad PP- alt. ABS-list, (olika färger finns) om inte annat anges.

Kontaktuppgifter

Produktion, logistik, kontor och utställning är beläget i Kungsör, där
Ni kan nå oss på följande sätt:
Öppettider

Måndag-torsdag kl 8-16.30
Fredag kl 8.00-15.00
Lunch kl 12.00-13.00

Utställningar:
Kungsgatan 8
736 36 Kungsör

Verkstadsgatan 2
633 42 Eskilstuna

Ytbehandling

Mindre trädetaljer och formpressat trä lackeras med vattenbased lack
eller bets i olika nyanser.
Samtliga ytbehandlingar uppfyller miljöstyrningsrådets kriterier för ytbehandling och innehåller inga aromatiska eller klorerade kolväten

Lack/Bets

Fler av våra möbler, eller del av dessa, går även att få betsade och/eller
lackerade med täcklack. Se under respektive produkt där detta i så fall
anges. Normalt tillkommer startkostnad på 1400:- samt 25% på pris.
Standardfärger: Vit, Svart, ljusgrå, mörkgrå, grön, orange, mintblå.
Kontakta oss för exakta kulörer. Vi kan även lämna offert på övrigt sortiment i betsat eller lackerat utförande.

Vi jobbar med flertalet av de ledande textilleverantörerna och våra
klädda produkter går att få i många olika alternativa tyger/färger enligt
våra prisgrupper 1-4. Det är även möjligt att få så kallat kundtyg.

Första tecknet/tecknen anger skivbeläggning ex. träslag.

0227-120 40		
0227-131 16		
mail@thulemobler.se
www.thulemobler.se

Plast
En mindre del plastdetaljer förekommer i produkterna.

Klädda produkter

Sista bokstäverna (1-4st) anger stativutförande
och färg.
Tecknen mellan bindestrecken anger produktens
utförande, form och storlek.

Telefon (Vx):
Fax:
E-post:
Webbadress:

Det huvudsakliga materialet som ingår i bord och förvaring är pulverlackat stål i olika nyanser.

Tygprisklasser
För klädda möbler gäller följande, om inget annat anges:
Prisklass 1: Bondai ( vattentvätt 60gr) Fighter ( Vattentvätt 40gr)
Prisklass 2: Urban, Extreme, Fame, Messenger. mfl.
Prisklass 3: Steelcut trio, Rami, Ink, Stoft mfl.
Prisklass 4: Skinn Elmosoft, övrigt skinn/konstläder, begär offert.
Kundtyg: Normalt prisklass 1 + kostnad för tyg.
Ovan tygprisklass/namn gäller samtliga färger ur respektive kollektion.
Se även Thule separat tygprislista eller kontakta oss även för fler alternativ på tyg eller offert.

Leveransvillkor
Leverans sker, efter bedömning av Thule, med egen bil och egna montörer eller via externt fraktbolag. Frakt och montagekostnad tillkommer.

Leasing
Vi kan även erbjuda leasingalternativ för samtliga våra produkter, efter
sedvanlig kreditbedömning.

Övrigt
Se även sista sidan för våra tjänsteerbjudanden.
Thule förbehåller sig rätten att utan föregående information, göra justeringar i konstruktion och modellutförande samt i de fall det är nödvändigt, prisjusteringar. Observera att illustrationerna i prislistan endast är
illustrationer, ej skalenliga eller exakt återgivna ritningar/bilder.

Postadress:
Box 27
736 21 Kungsör

Stora gatan 2A
722 09 Västerås
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STOLAR OCH FÅTÖLJER

PRISLISTA: 2019-2
Gäller från och med 2019-04-01

WORK är en serie utmärkta och prisvärda arbets samt mötesstolar vilka fungerar lika bra
i den traditionella som i den aktivitetsbaserade arbetsmiljön. Stolarna uppfyller givetvis
gällande standarder för respektive stol. Prisgrupp (PG) 1-4 är prissatta beroende på vilken
tygkvalité som möbeln kläs med. PG 4 = skinn i standardkvalité, även kundtyg är möjligt.
Artikelnummer
X-TUN1104H

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

5303:-

5736:-

6925:-

9403:-

Arbetsstol Astrix, hög rygg, höj och sänkbar, bra svankstöd, gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och
synkrongunga. Enkla reglage för inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. 4Darmstöd ( djup, bredd, vinkel och höjd) aluminiumfotkryss som standard. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp
på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv.
Astrix har som std ( PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.

01-TUN1104H

Mått: sitthöjd: ca 42-54 alt 40-52 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm.
Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X -TUN1104L

4595:-

5134:-

6046:-

8895:-

Arbetsstol Astrix, mellanhög rygg, höj och sänkbar, bra svankstöd, gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free
float och synkrongunga. Enkla reglage för inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika
lägen. 4D-armstöd ( djup, bredd, vinkel och höjd) aluminiumfotkryss som standard. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv.
Astrix har som std ( PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.

01-TUN1104L

Mått: sitthöjd: ca 42-54 alt 40-52 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, rryggstödshöjd: ca 51 cm, med nackstöd: 51-79 cmSe även
sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TUN1104HU

4326:-

4759:-

5949:-

8626:-

Arbetsstol Astrix, hög rygg, höj och sänkbar, bra svankstöd, gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och
synkrongunga. Enkla reglage för inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Hjul med gummibana
enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv.
Astrix har som std ( PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.

01-TUN1104HU

Mått: sitthöjd: ca 42-54 alt 40-52 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm.
Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TUN1104LU

3618:-

4157:-

5069:-

7918:-

Arbetsstol Astrix, mellanhög rygg, höj och sänkbar, bra svankstöd, gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free
float och synkrongunga. Enkla reglage för inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika
lägen. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Hjul med
gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv.

01-TUN1104LU

Astrix har som std ( PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.
Mått: sitthöjd: ca 42-54 alt 40-52 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 51 cm, med nackstöd: 51-79 cm.
Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.
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Artikelnummer

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

X-TUO1104H

4801:-

5235:-

6424:-

8901:_

Arbetsstol Astrix, hög rygg, höj och sänkbar, bra svankstöd, gung/vinklingsfunktion med sk. free float-gunga. Enkla reglage för inställning
av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. 4D-armstöd ( djup, bredd, vinkel och höjd)
aluminiumfotkryss som standard. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på

01-TUO1104H

upp till 110 kg. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv.
Astrix har som std ( PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.
Mått: sitthöjd: ca 42-54 alt 40-52 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm.
Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TUO1104L

4256:-

4795:-

5707:-

8556:-

Arbetsstol Astrix, mellanhög rygg, höj och sänkbar, bra svankstöd, gung/vinklingsfunktion med sk. free float-gunga. Enkla reglage för
inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. 4D-armstöd ( djup, bredd, vinkel och
höjd) aluminiumfotkryss som standard. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar
på upp till 110 kg. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv.

01-TUO1104L

Astrix har som std ( PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.
Mått: sitthöjd: ca 42-54 alt 40-52 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 51 cm, med nackstöd: 51-79 cm.
Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TUO1104HU

3825:-

4259:-

5447:-

8125:-

Arbetsstol Astrix, hög rygg, höj och sänkbar, bra svankstöd, gung/vinklingsfunktion med sk. free float-gunga. Enkla reglage för inställning
av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. Aluminiumfotkryss som standard. Manual är
tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Hjul med gummibana enligt
EU-norm, för både mjuka och hårda golv.
Astrix har som std ( PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.

01-TUO1104HU

Mått: sitthöjd: ca 42-54 alt 40-52 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm.
Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TUO1104LU

3279:-

3818:-

4731:-

7579:-

Arbetsstol Astrix, mellanhög rygg, höj och sänkbar, brasvank stöd, gung/vinklingsfunktion med sk. free float-gunga. Enkla reglage för
inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. Aluminiumfotkryss som standard.
Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv.
Astrix har som std ( PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.
Mått: sitthöjd: ca 42-54 alt 40-52 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 51 cm, med nackstöd: 51-79 cm.

01-TUO1104LU

Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

TILLBEHÖR ASTRIX 1104
TUNS1104-RF

TUN1104-A2

TUN1104-A4

TUN1104-SVP

11-TUNS1104-RF

Nackstöd i skinn till hög och mellanhög rygg.

15-TUNS1104-RF

Nackstöd i skinn Elmosoft till hög och mellanhög rygg.

X-TUNS1104-RF

		

Nackstöd i tyg fighter till hög och mellanhög rygg.

712:1015:-

		

712:-

TUN1104-A2

Armstöd, par, till TUN1104H/L. Pris/par. 2D funktion.

493:-

TUN1104-A4

Armstöd, par, till TUN1104H/L. Pris/par. 4D funktion.

977:-

TUN1104-SVP

Svankstödskudde, uppblåsbar. Till hög och mellanhög rygg.

486:-

Se även separat sida med tillbehör för ytterligare produkter. Nackstöd elmosoft säljs endast vid beställning av komplett stol i skinn Elmosoft OBS! Elmosoft anges vid beställning. Nackstöd i tyg Fighter, för X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.
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Artikelnummer
X-TUN1412B-AL

PRISLISTA: 2019-2
Gäller från och med 2019-04-01

PG 1

PG 2

PG 3

3368:-

3881:-

4774:-

PG 4

Ståstödsstol/pall Astrix, hög, höj och sänkbar, steglöst vinklingsbar sits, höj och sänkbart samt steglöst vinklingsbart ryggstöd, aluminiumfotkryss som standard. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Manual är tydligt bifogad. Klarar

01-TUN1412B-AL

belastningar på upp till 110 kg. Se även sida för tillbehör för tex armstöd och andra sittshöjdområden mm.
Mått: Sitthöjd: ca 57-82 cm, sittdjup: 29 cm, stolsdjup 60 cm, stolsbredd: 60 cm, ryggstödshöjd 23 cm, reglerbart i höjd ca 15 cm,

X-TUN1412-AL

2958:-

3401:-

4182:-

Ståstödsstol/pall Astrix, hög, höj och sänkbar, steglöst vinklingsbar sits, aluminiumfotkryss som standard. Hjul med gummibana enligt
EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Se även sida för tillbehör för
tex armstöd och andra sittshöjdområden mm.

01-TUN1412-AL

Mått: sitthöjd: ca 57-82 cm, sittdjup: 29 cm, stolsdjup: 60 cm, stolsbredd: 60 cm.

X-TU171010B-AL

3256:-

3701:-

4235:-

Stol Astrix med mjuktformad klädd sits och rygg. Höj och sänkbar, vinklingsbar rygg och sits Hjul med gummibana enligt EU-norm, för
både mjuka och hårda golv. OBS! lGår även att få med armstöd, se nedan tillbehör.
Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Se även sida för tillbehör för tex armstöd och andra sittshöjdområden
mm. Mått: sitthöjd ca 57-83 cm, sittdjup: 35 cm, stolsdjup: 60 cm, stolsbredd: 60 cm, ryggstödshöjd 23 cm, reglerbart i höjd ca 15 cm.

01-TU71010B-AL
X-TU171010-AL

2895:-

3338:-

4119:-

Stol Astrix med mjuktformad klädd sits. Höj och sänkbar, vinklingsbar sits Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och
hårda golv. OBS! lGår även att med utan armstöd, se nedan tillbehör.
Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Se även sida för tillbehör för tex armstöd och andra sittshöjdområden
mm. Mått: sitthöjd ca 57-83 cm, sittdjup: 35 cm, stolsdjup: 60 cm, stolsbredd: 60 cm, ryggstödshöjd 23 cm, reglerbart i höjd ca 15 cm.

01-TU71010-AL

X-TU1710-14

1702:-

------

-------

Pall/åkstol Astrix, med mjukt formad och klädd sits, hög, höj och sänkbar, går att få med ryggstöd. ryggstödshöjd 23 cm, reglerbart i höjd
ca 15 cm.
Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg.

01-TU710-14

Se även sida för tillbehör för andra sittshöjdområden mm.
Mått: sitthöjd ca 37-49 cm, sittdjup: 35 cm, stolsbredd: 60 cm, stolsdjup: 60 cm.

TILLBEHÖR ASTRIX PALLAR OCH STÅSTÖD
TJZ0319-RS

Tuns1104-A4

TJZ0319-RS

Fotring svart, justerbar till bla. Astrix pallar o arbetsstolar.

474:-

TUN1104-A4

Armstöd 4D justerbara, 1 par, till 1409/71013 mfl.

977:-

TUN1104-A4

Armstöd 4D justerbara, avdrag för stol utan armstöd.

-977:-

A08-HJBB

Hjulsats (5st) belastningsbromsade hjul.

558:-

A08-GK

Glidknappar (5st) ersätter hjul.

329:-

Se även separat sida med tillbehör för ytterligare produkter.

HJUL/GLIDKNAPP
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Postadress
Gatuadress
Gatuadress
Telefon
Telefon
Box
Box 27			
27			
SE-736
SE-736 21
21 Kungsör
Kungsör
Kungsgatan
Kungsgatan 88
46-227-12040
46-227-12040

Telefax
Telefax

26 % RABATT SKA DRAS AV PÅ ANGIVNA PRISER
Internet:
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E-mail:
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46-227-131
46-227-131 16
16

STOLAR OCH FÅTÖLJER

PRISLISTA: 2019-2
Gäller från och med 2019-04-01

Artikelnummer

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

B31360

1990:-

-------

-------

-------

Back App 360 balansbräda använder den patenterade Back App teknologin. En bekväm 360 graders lutningsrörelse uppnås genom att
kroppen balanserar på den centrala ”Magic Ball” som är omringat av en mjuk dämpande kudde. När man balanserar på Back App 360
kan du luta dig i alla riktningar. Genom att vrida den röda ställbara knoppen upp eller ned, kan du lätt justera hur mycket lutning du vill
uppnå. Den mjuka cirkulära kuddanordningen gör att lutningsrörelsen är bekväm för alla användare

Postadress
Gatuadress
Telefon
Postadress
Gatuadress
Telefon
Box
Box27			
27			
SE-736
Kungsgatan
46-227-12040
SE-7362121Kungsör
Kungsör
Kungsgatan8 8
46-227-12040

Telefax
Telefax
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TILLBEHÖR STOLAR

PRISLISTA: 2019-2
Gäller från och med 2019-04-01

TILLBEHÖR ASTRIX ARBETSSTOLAR
Artikelnummer

Utförande 		

Pris

Tun1104-R3

Mellanhög rygg

1285:-

Tun1104-R4

Hög rygg

1718:-

Komplett klädd rygg. Tyg enligt prisgrpp 1. För övriga tyg-prisgrupper, begär pris.

Tuns1104-R3

Tuns1104-R4

Tun1104-S1+

Kostnad som tillkommer, utöver vanlig kostnad, i kr

603:-

Sits med mjukare stoppning.

Tuns1104-S1+

Tun1104-A2

2D funktion: bredd och höjd		

494:-

Armstöd, par, till TUN1104/H/L 1409/1412. Pris/par.

Tuns1104-A2

Tun1104-A4

4D funktion: bredd, höjd och djup		

977:-

Armstöd, par, till TUN1104/H/L. Pris/par.

Tuns1104-A4

UNHJ-02

Hjulsats Astrix std hjul med gummibana, lättrullande (5st)

315:-

UNHJ-03

Hjulsats Astrix std hjul trögrullande. EN1335 gummibana (5st)

315:-

Tunhjulb
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Postadress
Postadress
Gatuadress
Gatuadress
Telefon
Telefon
Box
Box 27			
27			
SE-736
SE-736 21
21 Kungsör
Kungsör
Kungsgatan
Kungsgatan 88
46-227-12040
46-227-12040

Telefax
Telefax
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TILLBEHÖR STOLAR

PRISLISTA: 2019-2
Gäller från och med 2019-04-01

TILLBEHÖR ASTRIX ARBETSSTOLAR
Artikelnummer

Astrix Liftomat/Gaspelare

Utförande 		

Pris

Tun1104-L1

Låg sitthöjd ca 37-43 cm.

749:-

Tun1104-L2

Std. sitthöjd ca 42-54 cm, standard.

749:-

Tun1104-LA

Typ A sitthöjd ca 40-52 cm.

749:-

Tun1104-L3

Hög sitthöjd ca 52-66 cm.

785:-

Liftomat, gaspelare, till arbetsstol Asterix 1104 modellerna, L2 Modellen är std på 1104 modellerna, att byta till L1/L3 vid köp av ny stol
kostar inget extra.

Tun1412-L1

Sitthöjd ca 41-48 cm.

749:-

Tun1412-L2

Sitthöjd ca 39-48 cm.

749:-

Tun1412-L3

Sitthöjd ca 52-66 cm.

785:-

Tun1412-L4

Sitthöjd ca 57-82 cm, standard.

864:-

Liftomat, gaspelare, till arbetsstol Asterix 1412 samt 1412B modellerna. Vid ny beställning och val av annan sitthöjd tillkommer eller avgår
mellanskillnaden på priset.

Tun1409B-L1

Sitthöjd ca 38-50 cm.

749:-

Tun1409B-L2

Sitthöjd ca 50-68 cm.

785:-

Tun1409B-L3

Sitthöjd ca 57-83 cm, standard.

864:-

Liftomat, gaspelare, till arbetsstol Asterix 1409B modellerna. Vid ny beställning och val av annan sitthöjd tillkommer eller avgår mellanskillnaden på priset.

Tun1409-L1

Sitthöjd ca 37-49 cm, standard.

Tun1409-L2

Sitthöjd ca 43-57 cm.

749:-

Tun1409-L3

Sitthöjd ca 48-66 cm.

785:-

Tun1409-L4

Sitthöjd ca 58-82 cm.

864:-

749:-

Liftomat, gaspelare, till arbetsstol Asterix 1409 modellerna. Vid ny beställning och val av annan sitthöjd tillkommer eller avgår mellanskillnaden på priset.

Tun1104-Fk1

629:-

Komplett polerat aluminiumfotkryss inkl. fotstödsplattor. (Utan hjul).

Tun1104-Fk1
11-TUNS1104-RF

Nackstöd i skinn till hög och mellanhög rygg.

15-TUNS1104-RF
X-TUNS1104-RF

Nackstöd i skinn Elmosoft till hög och mellanhög rygg.
Nackstöd i tyg fighter till hög och mellanhög rygg.

		

712:1015:-

		

712:-

Nackstöd elmosoft säljs endast vid beställning av komplett stol i skinn Elmosoft OBS! Elmosoft anges vid beställning. Nackstöd i tyg

Tuns1104-Rf

Fighter, för X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg.

Tuns1104-Mk1

1371:-

Multiflex fullfunktionsmekanism till Asterix arbetsstol.

Tuns1104-Mk1

Tun1104-S1

Tyg enligt prisgrupp 1.

942:-

Komplett klädd sits. För övriga tyg-prisgrupper, begär pris.

Tuns1104-S1
Postadress
Gatuadress
Telefon
Postadress
Gatuadress
Telefon
Box
Box27			
27			
SE-736
Kungsgatan
46-227-12040
SE-7362121Kungsör
Kungsör
Kungsgatan8 8
46-227-12040

Telefax
Telefax
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FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
1. Tillämplighet. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller i tillämpara delar och
under förutsättning att inte annat överenskommits via avtal, anbud eller annan
skriftliig överenskommelse.
2. Emballage. I prislistor, anbud och avtal, angivna priser innefattar kostnaden,
såvida ej annat överenskommits, för emballage som erfordras för att förhindra
skada eller försämring vid transport av gods, enl säljarens val.
3. Anbudshandlingar, ritningar och copyright. Av säljaren lämnat anbud gäller under 30 dagar och endast vid odelad order och leverans, köparens accept ska vara
säljaren tillhanda inom denna tid. Anbud, ritningar och andra handlingar, som av
säljaren överlämnats till köparen förblir säljarens egendom. De får ej utan säljarens
medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på
annat sätt bringas till tredje mans kännedom.
4. Prisuppgifter. Angivna priser gäller exklusive mervärdesskatt, andra skatter eller
pålagor. Fritt fabrik, om ej annat framgår av övriga allmänna försäljningsvillkor.
Frakt och övriga transportkostnader faktureras särskilt. För säljarens arbete med
uppackning, montering och uppställning av godset på plats anvisad av köparen
samt omhändertagande av emballage utgår särskild ersättning.
Vi kan tillverka flertalet av våra produkter i andra träslag, laminater och betsfärger,
begär offert för dessa utföranden.
5. Ändring i produkt. Säljaren äger, utan att underrätta köparen, rätt att göra
mindre ändringar i modellutförande av produkt.
6. Ändring av order. Ändring av order kan endast ske upp till 5 dagar efter orderutskriftsdatum. På specialtillverkning kan inga ändringar av bekräftad order ske. Vid
annullering av s.k. specialorder förbehåller vi oss rätten att fakturera för uppkomna
arbets och materialkostnader.
7. Leverans. Leveranstid anges på säljarens orderbekräftelse i år och vecka och
avser tid för leverans från säljarens fabrik. Om köparen underlåter att mottaga
godset på fastställd leveranstid eller begär uppskov med leverans, är köparen
ändå skyldig att erlägga betalning som om godset levererats. Säljaren ska ombesörja lagring av godset på köparens risk och bekostnad. Kostnaden för lagring
ska bestämmas till 0,5 % av bruttovärdet exklusive mervärdesskatt per påbörjad
vecka. Kostnad för frakt och eventuella tilläggstjänster tillkommer.
8. Betalningsvillkor. Köparen ska erlägga betalning för gods inom 30 dagar från
fakturadatum. Vid eventuell oklarhet beträffande fakturerad leverans ska köparen
inom sagda tid inbetala a` conto lägst 90% av fakturavärdet. Säljaren är ej skyldig
att leverera godset om köparen kan antagas vara på obestånd och köparen ej
erlägger betalning i förskott eller ställer säkerhet för betalningen. Om köparen ej
betalar i rätt tid är säljaren berättigad att från fakturans förfallodag tillgodoräkna sig
dröjsmålsränta som med nio procent överstiger riksbankens diskonto.
9. Äganderättsförbehåll. Levererat gods förblir säljarens egendom till dess full
betalning erlagts. Vid delbetalning ska, om återtagande av gods sker, säljaren
ensidigt bestämma vilken del av leveransen som kvarstår obetald.

Tjänster:
Ett utdrag av Thules tjänsteutbud, kontakta oss gärna för ytterligare information och heltäckande prislista.
-Montagekostnad, ex upphängning av gardiner, montering av inredning i
golv, vägg eller tak flytt av befintlig
Art nr: Montage Pris: 680:- / timme.
-Kvalificerat textilarbete, ex sömnadsarbete, ex tillklippning/fållning mm.
Art nr: XXXS1 Pris: 680 :- / timme.
-Kvalificerad inrednings/konsultuppdrag, pris per person och timme.

10. Säljarens arbete i köparens lokaler. Om säljaren åtagit sig uppackning, montering och uppställning av gods i lokal anvisad av köparen ska köparen ansvara för:
• Att lokal kan disponeras av säljaren under tid angiven av säljaren.
• Att tillfartsvägar och eventuella hissar är tillgängliga för säljaren.
• Att uppacknings- och lagerutrymmen finns tillgängliga i angränsande lokaler.
• Att andra arbeten som kan försvåra, förhindra eller försena säljarens arbete är
avslutade.
• Att lokaler och förvaringsutrymmen under tiden för säljarens arbete är låsta på
ett betryggande sätt och att nycklar kan tillhandahållas säljaren. Köparen ansvarar för stöld och skador som, utan att ha vållats av säljaren eller hans personal,
drabbar levererat gods och verktyg avsedda för leveransen. Avviker lokalernas
utförande från tillhandahållna handlingar på ett sådant sätt att installation och
monteringsarbete försvåras eller fördyras, äger säljaren rätt att debitera köparen
för uppkomna merkostnader.
Efter avslutat arbete åligger det säljaren att omhänderta emballage, men städning
av lokal ingår ej.
Om köparen brister i sina ovannämnda åligganden ska säljaren erhålla ersättning för härigenom uppkomna kostnader.
11. Ansvar för fel. Säljaren förbinder sig att avhjälpa genom bristfälligheter i
konstruktion, material eller tillverkning uppkomna fel. Avhjälpande av fel kan ske
genom reparation eller utbyte av levererat gods. Köparen ska skriftligen lämna
meddelande om fel inom sju (7) dagar från köparens mottagande av gods eller i
förekommande fall gods monterat av säljaren. Säljarens ansvar avser endast fel,
som uppstår vid riktig användning. Det omfattar ej fel förorsakade av bristfälligt
underhåll eller oriktig montering från köparens sida, normal förslitning eller försämring. Om leverans omfattar väggsystem ansvarar köparen för väggarnas bärighet,
bärlister ska monteras av fackman.
Garantitiden är tio (10) år mot fabrikationsfel, räknat från leveransdag. Dock
förutsatt att varorna direkt efter leverans placeras i lokaler med normal temperatur och fuktighet och ej utsätts för onormal förslitning eller åverkan. För slitdelar,
ex. hjul, liftomater, elektronikdelar, ställdon, styrutrustning mm. gäller två (2) års
garanti.
12. Transportskada. Om skada på gods kan antagas ha inträffat under transport,
ska köparen anmäla skadan till transportören inom sju (7) dagar från godsets
mottagande. I övrigt är köparen vid transportskada skyldig att följa instruktioner
angivna på fraktsedeln för godset.
13. Skadestånd. Säljaren är inte skyldig att på grund av skada eller brist i godset
eller vid försening av leverans utge någon ersättning till köparen för utebliven vinst
eller annan indirekt skada.
14. Force Majeure. Part äger rätt att uppskjuta fullgörandet av sina skyldigheter
under tid hinder för fullgörande beror på eldsvåda, arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på
transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar av drivkraft och varje annan
omständighet som parterna ej kan råda över samt fel i eller försening av leveranser
från underleverantör.

-Logistik och servicenivå S1 Kontakta oss för beskrivning.
Art nr S1 Pris: Fritt.
-Logistik och servicenivå S2 Kontakta oss för beskrivning.
Art nr S2 Pris: Kostnad: 4% av netto ordersumma, min 250:upp till 30 000:- 2% för summor över
-Logistik och servicenivå S3 Kontakta oss för beskrivning.
Art nr S3 Pris: Kostnad: 6% av netto ordersumma, min 350:upp till 30 000:- 3% för summor över.

Art nr: Tjänst-Inr Pris 880:- / timme.
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