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1. Produkter

Byggsystem för fönster, dörrar, skjutdörrar, vikdör- 
rar, fasader och tak.

2. Beteckningar/Koder

Profi ler

Baspris avser obehandlad profi l (rå) 
Längd – anger profi lens längd i m
Perimeter utsida – anger profi lens omkretsperime-
ter i mm
Mekanisk ytbehandling – anger profi lens perime- 
ter med hänseende på mekanisk bearbetning tex.
borstning
Tillbehör

1 Enhet/förpackningsenhet – avser förpacknings-
enhet
Pris/100 – avser pris baserat på 100 styck alt. meter
WICSTAR-Beslag

Kulör – avser ytbehandling
Material – avser material/ytbehandling
1 Enhet/förpackningsenhet – avser förpacknings-
enhet
Prisinfo – avser information om nettopris
Pris – avser pris per styck
Gummilister

Gummilister paketeras lindade på plastbobiner.
Betecknas vid beställning:
RE – För högerlindad gummilist
LI – För vänsterlindad gummilist
Övriga beteckningar och koder

HS = Delade profi ler, för snabbare hantering av
dub belfärgade order, är enbart begränsat tillgäng-
lig.
AN1 = E6/C0
AN3 = Anodiserade SG-profi ler
+ = bearbetade profi ler
! = lagerförs ej, observera längre leveranstider
E = lagerhålles i naturanodiserad E6/C0
X =  artikeln säljs ut. Kan vara begränsad eller 

ej fi nnas tillgänglig. Tilläggsbeställning kan 
resultera i längre leveranstider och tilläggs-
kostnader.

N = nettopriser
Z2 =  tilläggspris per beställning och kulör (metal-

lic eller brunanodiserat på begäran) Anodi-
serade ytbehandlingar på begäran.

Z4 = specialfärger enligt RAL-färgkarta
M60 =  minsta beställning 60 förpackningsenheter 

Metallic, ytvarianter, nyanser – pris och vill-
kor enligt förfrågan.

   Ytbehandling vid extra framträdande expo-
nering (förbehandling – maskering av isoler-
steg, borstning, paketering mm) – pris och 
villkor enligt förfrågan.

3. Ytbehandling

Anodisering skikttjocklek 20 μm (profi ler), enligt 
SS-ISO 759 klass AA20
Brunanodisering innefattar följande kulörer:
WICONA C31 (champagne)
WICONA C32 (ljus amber)
WICONA C33 (amber ljusbrun)
WICONA C34 (amber mörkbrun)
WICONA C35 (svart)
Ställkostnad enligt prislista.
Specialanodiseringar

Pris och villkor lämnas vid förfrågan.
Övrig ytbehandling

För ytbehandling som ”Nirodesign” lämnas pris och 
villkor vid förfrågan.
Lackering

Pulverlackering 60 μm. Profi ler pulverlackeras med 
polyesterpulver av fasadkvalitet. Lackpriset gäller
standardfärger i RAL och NCS S. För övrig pul-
verlackering lämnas pris och villkor vid förfrågan.
Ställkostnader, se prislista.
Minimiperimeter för lackering = 130 mm.
Tvåfärgat

För tvåfärgade profi ler tillkommer ställkostnad för
valsning, pris och villkor vid förfrågan. Vi förbehål-
ler oss rätten att leverera 1-2st kompletta profi ler 
extra från inställningsprofi ler.
”Aludekor”

Pris och villkor lämnas vid förfrågan.

Produktgrupp XI / XJ

Pris och villkor lämnas vid förfrågan.
Specialytbehandling av beslag

Pris och villkor lämnas vid förfrågan för handtag till 
WICLINE-fönster.
Skyddstejp

Observera att eventuell skyddstejp skall avlägsnas 
snarast möjligt, dock senast efter 3 månader.
Exponering i mer aggressiva miljöer

I samband med profi lers exponering i mer aggressiva 
miljöer fi nns fl era alternativ för ytbehandling att tillgå 
(t.ex. förbehandling av eloxering med tillkommande 
pulverlackering). Pris och villkor vid förfrågan.

4. Speciallängder

Minimum kvantitet: Isolerad profi l 600 kg per profi l 
Oisolerad profi l 300 kg per profi l 
Kvantitetstolerans: – 0 % – + 10 %
Vid kvantitet under min. kvantitet debiteras press-
tillägg enligt prislista.
För exaktleveranser avseende mängd debiteras till-
lägg enligt prislista.

5. Priser

Alla priser är icke bindande rekommenderade priser 
och anges exklusive lagstadgad mervärdesskatt
som tillämpas vid en given tidpunkt. Priserna som
anges i listan är löpande priser beräknade på basis 
av råvaror och löner. Prishöjningar som kan uppstå 
efter ingåendet av ett avtal kommer justeras efter
avtal. Profi ler beräknas på meterpris. På tillbehör
och beslag innehåller prislistan enhets- eller me-
terpriser.
Vid order under under minsta ordervärde enligt
prislista tillkommer en faktureringsavgift.

6. Leveransvillkor

Enligt samarbetsavtal.

7. Betalningsvillkor

Enligt samarbetsavtal.

8. Retur

Returförpackningar/returemballage

Engångsförpackningar debiteras till självkostnads- 
pris och returneras ej. Hydro Building Systems
leve- rerar även returemballage såsom korgar för
åter- användning som förblir HBS egendom, där
det för användning av dessa tas ut en avgift. Kö-
pare är skyldiga att hantera återanvändbara för-
packning- ar i enlighet med utfärdade anvisning-
ar och även returnera returförpackningar enligt
dessa. Återan- vändbara förpackningar skall re-
turneras fyra månader efter leverans. Vid skadade
förpackningar eller förpackningar som är returne-
rade senare än fyra månader har HBS rätt att väg-
ra acceptera för- packningen och återbetala den
summa som beta- lats. Före retur, ifylles gällande
returdokument och sändes till HBS.
Reglerad återbetalning sker när förpackningen re-
turneras enligt anvisning
Stålkorgar: Art.nr. KORGS-W, KORGG-W och K04. 
(Minsta antal stålkorgar för fri returfrakt, 10 st)
EUR-pall-artiklar: Art.nr. L-WPFPAL 01-06. (Minsta 
antal pallartiklar för retur, 30 st)
Plastbobiner: Art.nr. 30
WICSTAR boxar: Art.nr sats 311 – 319
(Minsta antal vid retur, 30 st, kan dock returneras i
mindre volymer vid samlastning)
Plåtklovar: Art.nr 2000518-klove 2,6.
2000519-klove 3,0.
Retur av lagervaror

Kreditering enligt kopplad faktura med prislista
dock med en returavgift på 20 %. Kreditnota utfär-
das endast om varor returneras i originalförpackning 
och i förpackningens enheter. Returfrakten betalas 
av kunden.
Minsta returvärde enligt prislista.

Kreditnota utfärdas om returen godkänts av HBS. 
Skadade artiklar eller returnerade artiklar som inte 
ingår i vårt lagerprogram accepteras inte. Innan re-
tur, ifylles och sändes giltigt returdokument till HBS 
för godkännande.

9. Material Profi ler

Wicona-profi ler tillverkas med hjälp av en extrude- 
ringsprocessen från aluminiumlegering AW-6060
T66 (AlMgSi05 F22) enligt E573-3, EN573-4 och
EN7552. Denna legering är mycket korrosionsbe- 
ständig, kan lätt anodiseras och håller hög hållfast- 
het. De tekniska villkoren för leverans och måttole- 
ranser anges i EN12020-1 och EN12020-2.
Rostfritt stål

Rostfria stålprofi ler tillverkas med en kall gjutpro- 
cess. Profi lerna är gjorda av band i austenitisk
rostfritt stål, materialnummer 1.4401. Ytstruktur
2B (enligt DIN 10088-2) används för att uppnå god
korrosionshärdighet, jämnhet och planhet. Den
yttre ytan är polerad, klass 400, folieförpackad. De
tekniska villkoren för leverans sker enligt ISO 2768, 
tolerans klass C.
Beslag

Dimensionering och underhåll
Dimensionering på beslag och liknande byggkom- 
ponenter fastställs på grundval av den förväntade
belastningen och specifi kationer från WICONA do- 
kumentation. Köpare väljer beslag i enlighet med
tillåten last. Underhåll av beslag och komponenter
krävs för att uppnå skydd mot slitage och korro- 
sion. Frekvens för rengöring och skötsel beror på
de krav som följer av mekaniskt- och kemiskt slita- 
ge samt av miljö.
Kvalitetssäkring av beslag
Den nödvändiga kvaliteten på:
• fönster och fönsterdörrar är i enlighet med RAL- 

RG 636/1 och RAL-RG 716/1. Hållbarhet, kor-
rosionsbeständighet, karm/bågtest, drift etc. Tex. 
funktion vädringsläge, bedöms i enlighet med eu-
ropeiska normen EN 13126. Inbrottsskyddande
beslag enligt DIN 1804-2.

• dörr och särskilda beslag i enlighet med kraven i
VOB-del C, DIN 18357: 2000-12 och respektive
RAL tester. En rad normer, såsom anges i RAL-
RG 607/8, tillämpas på ett stort antal enskilda
komponenter i dörrbeslag. Normer som anges i
byggnormer, som tex. EN1627 för inbrottsskyd-
dande dörrar, bestämmer kvaliteten på respekti-
ve byggprodukt.

Ytbehandling av beslag
• komponenter av rostfritt stål enligt DIN 267 del

11 – ej ytbehandling.
• komponenter av stål, galvaniserade, kromade –

behandlade med korrosionsbeständig beläggning 
enligt DIN 50960.

• Icke järnmetaller – alla synliga komponenter är
anodiserade.

10. Ändring/Annullering

För ändring av en hos leverantör igångsatt, order
uttages en ändringsavgift enligt prislista, samt even-
tuella extra kostnader detta medför.
Vid annullering av igångsatt order, debiteras en an-
nulleringsavgift.

11. Lager/Leverans

Vi reserverar oss för mellanförsäljning.

12. Frakt

Enligt samarbetsavtal.

13. Övrigt

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt
leveransbestämmelser, härutöver tillkommer på- 
minnelseavgift.

14. Prislistans giltighet

Gäller tills vidare.

15. Valuta

Alla priser i SEK.

16. Övriga villkor

Hydro Building Systems leveransvillkor.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och änd- 
ringar.

Allmänna villkor




