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Sikkerhedsdøre: 
Revideret og forbedret tilbud fra ny leverandør 

 
 
Bestyrelsen har besluttet at skifte leverandør af tilbud på sikkerhedsdøre. Beslutningen er truffet for 
at sikre kvalitet i leveringen og efterfølgende service på både under garantiperioden og efterfølgende.   
Den oprindelige tanke var, at når projektet med udskiftningen af vand- og afløbsinstallationer i var 
afsluttet ved udgangen af 2016, så ville fællesindkøbet af sikkerhedsdøre blive koordineret. Det er 
ikke hensigtsmæssigt at få monteret et større antal sikkerhedsdøre i ejendommen når denne 
samtidig er fyldt med andre håndværkere. Derfor var den oprindelige tanke, at tilbuddet skulle 
sendes ud til ejerforeningens medlemmer for ca. et år siden, hvorfor tilbuddet blev forhandlet på 
plads på daværende tidspunkt. På grund af mangelafhjælpningen, og dermed forlængelse af 
projektet, så blev fællesindkøbet af sikkerhedsdøre udskudt. 
 
Prolock blev oprindeligt valgt pga. ejerforeningens gode erfaringer med dem, og den faste 
kontaktperson der har været igennem mange år.  
 
Desværre har der, siden det oprindelige tilbud blev forhandlet, været en opsplitning af ejerkredsen 
bag Prolock. Dette gør at der kan stilles spørgsmålstegn ved selskabets soliditet og fremtid, hvilket 
kan have negative konsekvenser mht. garanti og service på dørene. Pga. selskabets manglende 
soliditet, kan det endvidere synes risikabelt at indbetale 50 % depositum for et større antal 
sikkerhedsdøre. 
 
På baggrund af ovenstående har vi derfor valgt at undersøge mulige alternativer. Valget er faldet på 
Bagger Låse & Alarm, som er dem der tidligere har omlagt ejendommens låse da de nye 
nøglebrikker blev indført. Det er et stort og solidt firma, og derfor bør ikke være problemer med 
fremtidige garantiforpligtelser, samt udføre service på dørene. Indbetaling af depositum til Bagger 
Låse & Alarm bør heller ikke give anledning til bekymring.  
 
Sikkerhedsdørene fra Bagger Låse & Alarm synes mere attraktive end dørene fra Prolock: 

• Dørene har en højere sikkerhedsklasse (RC3 i modsætning til RC2). Dette betyder af 
dørenes konstruktion er kraftigere, f.eks. er de beklædt med en 2,0 mm tyk stålplade på 
begge sider, i forhold til 0,9 mm for RC2-døre. 

• Dørene har indbygget sikkerhedskæde/-bøjle. 

• Dørene leveres med dørspion. 

• Der kan tilvælges en dørbeklædning af træ (finér), i modsætning til laminat med træ-look. 
Dette gør dørene mere attraktive rent æstetisk, hvilket med rette er blevet efterspurgt af flere 
medlemmer. 

• Dørene er som standard beklædt med en ridsebestandig melaminoverflade, som skulle være 
mere modstandsdygtig end laminatoverfladen. Indvendigt kan dørene leveres sprøjtemalede, 
hvis dette måtte ønskes. 

• Dørbeklædningen kan skiftes, hvis denne er blevet beskadiget som følge af f.eks. hærværk 
eller indbrudsforsøg. 

• Dørene leveres med sikkerhedslåse hvor nøglerne kun kan kopieres ved fremvisning af det 
medfølgende nøglekort. 
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Prisen på sikkerhedsdørene fra Bagger Låse & Alarm er kun marginalt højere end dørene fra 
Prolock, når der bestilles et større antal døre. Indtil videre er der modtaget bestillinger på 68 døre fra 
ejerforeningens medlemmer. Dermed må det forventes at det samlede antal bestilte døre ender 
mellem 50 og 99, hvilket giver en grundpris på 14.375 kr. pr. dør. Dette må siges at være en yderst 
rimelig pris. 
 
Bagger Låse & Alarm anbefaler ikke at der monteres brevindkast i sikkerhedsdørene, da dette 
forringer sikkerheden samt isoleringen mod både kulde og støj. Med det rette værktøj er det f.eks. 
muligt at låse sikkerhedsdøren op gennem brevindkastet. Brevindkast kan dog leveres, hvis nogen 
alligevel måtte ønske det. Dette skal i så fald koordineres direkte med Bagger Låse & Alarm. 
 
I det nye tilbud bliver indfatningerne i opgangen ikke leveret i mørkegrøn (til Aksel Møllers Have) eller 
brun (til Godthåbsvej), hvorfor medlemmer selv skal stå for at få indfatningerne malet i den rigtige 
farve. Dette kan gøres ved at henvende sig til funktionærerne, og få en lille bøtte maling i den rigtige 
farve udleveret, så man selv kan male indfatningerne. Alternativt kan man henvende sig til 
funktionærerne og bede om at få ejendommens sædvanlige maler til at male indfatningerne, og så vil 
funktionærerne koordinere at dette gøres samlet, men at de enkelte medlemmer får en separat 
regning hver. Dette vil koste 400 kr. inkl. moms pr. dør. 
 
Det er muligt at tilkøbe en elektronisk lås til sikkerhedsdørene, men dette kræver henvendelse 
direkte til Bagger Låse & Alarm. 
 
Der er nogle medlemmer der, med rette, har udtrykt ønske om at fællesindkøbet af sikkerhedsdøre 
først sættes i værk når det forventede overskud på projektet med udskiftningen af vand- og 
afløbsinstallationer er udbetalt. Dette ønske er fuldt forståeligt.  
 
Desværre kan der ikke på nuværende tidspunkt med sikkerhed fastsættes en dato for hvornår det 
endelige byggeregnskab foreligger. For at udnytte håndværkerfradraget i 2017, så skal montering af 
sikkerhedsdørene være foretaget inden årets udgang, hvilket kræver at bestillingen foretages senest 
i midten af september. Det lader, på nuværende tidspunkt, ikke til at et tilsvarende fradrag vil være 
tilgængeligt i 2018. 
 
For at imødekomme førnævnte ønske bedst muligt, er der med Bagger Låse & Alarm aftalt et 
depositum på kun 20 %. De resterende 80 % skal betales når sikkerhedsdørene er leveret og 
monteret, og på det tidspunkt er det forventningen at det endelige byggeregnskab foreligger. 
 
Frem til tilmeldingsfristen udløber, kan der, på funktionærernes kontor, ses vareprøver på standard 
greb i rustfrit stål og krom. Endvidere er der prøver på den træbeklædning (finér) der tilbydes, samt 
på melamin med træ-look. 
 
Forvirringen angående Prolock, og beslutningen om at skifte leverandør sent i forløbet, skal 
naturligvis beklages fra bestyrelsens side. Dog er det håbet at ejerforeningens medlemmer vil glæde 
sig over at det er lykkedes at finde en løsning der synes at opfylde de udtrykte ønsker, og endda til 
en fordelagtig pris. 
 
Det skal, for god ordens skyld, understreget at koordineringen af dette fællesindkøb af 
sikkerhedsdøre udelukkende er for at sikre ejerforeningens medlemmer muligheden for at bestille 
sikkerhedsdøre på fordelagtige vilkår. Ved bestilling indgår ejerforeningens medlemmer således 
aftale direkte med Bagger Låse & Alarm, og hverken ejerforening eller bestyrelse er part i denne 
aftale. 
 
Vedhæftet er tilmeldingsblanket til nye sikkerhedsdøre. Ved bestilling, skal den være udfyldt, 
underskrevet og afleveres på kontoret i varmekælderen eller sendes til ghh@live.dk senest mandag 
den 18. september 2017. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 



 
 

Tilbud på levering og montering af sikkerhedsdøre fra Bagger Låse & Alarm  
  

 Information om dørene:  

- Dørene er beklædt med en stærk og 

ridsebestandig melaminoverflade både 

udvendigt (træ-look) og indvendigt (hvid 

RAL 9010). 

- Karm pulverlakeret: Hvid RAL 9010. 

- Sikkerhedskæde. 

- Greb og besætning: Rustfrit stål.  

- Nøgle ude, vrider inde.  

- Boresikring.  

- Sikkerhedscylinder inkl. 5 stk. nøgler + 

nøglekort.  

- Bundstykke: Hårdttræ. 

Priser (inkl. moms) pr. stk. ved køb af:  
 

1-6 stk. døre:   Kr. 22.188 

7-19 stk. døre:   Kr. 15.938  

20-49 stk. døre:   Kr. 15.000  

50-99 stk. døre:   Kr. 14.375  

100-150 stk. døre:   Kr. 13.063  
 

Der betales 20 % i depositum og resten betales efter 
levering og montering. Leveringstiden er ca. 8 uger. 
 

Håndværkerfradrag: Skattemæssigt fradrag for 
energiforbedring af egen bolig dækker udskiftning af 
yderdøre. Arbejdslønnen er kr. 4.500 ekskl. moms 
pr. dør og kan trækkes fra i 2017. 

 

  

 



 
 

Bestilling af døre 
 

TILMELDING SENEST D. 18. SEPTEMBER 2017 Pris 
(inkl. moms) 

Sæt kryds 

Entrédør med dørspion      

 
Entrédøren er beklædt med en stærk og ridsebestandig melaminoverflade både 
udvendigt (træ-look) og indvendigt (hvid, RAL 9010). 

 
   

 

Tilvalg til entrédør: Glat udvendigt beklædningspanel i træ (finér). kr. 1.282    

 

Tilvalg til entrédør og/eller køkkendør: Indvendigt sprøjtemalet 
beklædningspanel i hvid (RAL 9010). 

kr. 2.032    

 

 

Tilvalg til entrédør og/eller køkkendør: Indvendigt sprøjtemalet 
beklædningspanel i valgfri RAL-farve. 

kr. 2.282    

 

 

Køkkendør      

 
Køkkendøren er beklædt med en stærk og ridsebestandig melaminoverflade både 
udvendigt og indvendigt (i begge tilfælde hvid, RAL 9010). 

 
   

 

Tilvalg: Omkodning af låse så samme nøgle kan bruges til begge døre. Kr. 688    

 

Tilvalg: Greb og besætning i blank krom (pr. dør). Kr. 557    

 

Valg af greb (sæt ét kryds) 

   
   Rustfrit stål  Blank krom   Rustfrit stål  Blank krom   

Standard: ingen merpris H44. Merpris: 900 kr. H1052. Merpris: 1.850 kr. 

 

Navn:   

   

Adresse:   

   

Telefon:   

   

E-mail:   

   

Underskrift:  Dato:  

 

Bestillingsseddel afleveres på kontoret i varmekælderen eller sendes til ghh@live.dk. 

  



 
 

Præsentation af Bagger Låse & Alarm A/S  

 

• Bagger Låse & Alarm A/S har erfaring med låse-, alarm-, video- og andre sikringsprojekter til en lang række 

danske kunder indenfor såvel den industrielle som den offentlige sektor og privatsektoren.   

• Bagger Låse & Alarm A/S kan dokumentere kundetilfredshed gennem en række kundereferencer. 

• Bagger Låse & Alarm A/S har stor viden om markedet og vi holder os hele tiden opdateret. 

• Bagger Låse & Alarm A/S har en høj kvalitetsstandard og er ISO 9001/2008-certificeret.  

• Bagger Låse & Alarm A/S er medlem af Dansk Industri, Dansk Låsesmedeforening og SikkerhedsBranchen.  

• Bagger Låse & Alarm A/S er medlem af Låsegruppen Danmark og kan således levere landsdækkende 

låseservice.  

  

Bagger Låse & Alarm A/S tilbyder en lang række sikringsydelser.  

Blandt vore kerneydelser finder du patenterede og kopisikrede låsesystemer, elektroniske 

låsesystemer/adgangskontrol, godkendte tyverialarmer og ABA-brandalarmeringsanlæg, skarpe 

videoovervågningssystemer, dørautomatikker o.m.a.   

Vi leverer vore ydelser direkte til slutbruger, men vi kan også tilbyde konkurrencedygtige leverancekoncepter i 

underentreprise ved større byggeprojekter.  

Større byggefirmaer som NCC Construction, GVL Entreprise, MT Højgaard, Hoffmann m.fl. har set fordelene i at samle 

såvel låsesystemer, alarm/overvågning, dørautomatik/dørlukkere og den komplette beslag-entreprise (greb, 

dørstoppere osv.) hos Bagger Låse & Alarm A/S  

  

Bagger Låse & Alarm A/S beskæftiger ca. 60 medarbejdere fordelt på vore afdelinger i:   

* Slagelse (hovedkontor)  

* Ballerup (Københavnsafd.) – det tidligere TIDENS LÅSE  

* Holbæk   

* Kalundborg * Ringsted * Næstved.  

  

Vi har gode kundereferencer og vi har mange faste og tilbagevendende kunder. Du kan se mere om os, vore 

medarbejdere og vore sikringsløsninger på www.bagger-laase.dk – her finder du også adskillige videoer om os og vore 

produkter.  

På landsplan er Bagger Låse & Alarm A/S en af de førende låsesmede. Bagger Låse & Alarm A/S blev grundlagt helt 

tilbage i 1975 af Jørgen Bagger.   

 
  

  

http://www.bagger-laase.dk/
http://www.bagger-laase.dk/
http://www.bagger-laase.dk/
http://www.bagger-laase.dk/


 
 

 Standard salgs- og leveringsbetingelser for Bagger Låse & Alarm A/S (BLA)  
  

           Indhold:  

1. Økonomi og Betaling  

2. Forbehold  

3. Levering  

4.Service & vedligeholdelse  

5. Kundens opgaver før, under og efter installation  

6. Branchens normer og regler  

  

  

1. Økonomi & Betaling:  

1.1 Tilbud er gældende 60 dage fra datering med mindre andet er anført. Dokumenterede prisstigninger 

på materialer og arbejdsløn i forhold til niveauet på tilbudsdatoen vil dog medføre prisændring.  

1.2 Alle priser er opgivet i d.kr. ekskl. moms med mindre andet er anført.  

1.3 Betalingsbetingelser: Forbrugerkøb (private) netto kontant / Erhverv: 8 dage netto med mindre andet 

er aftalt.  

1.4 Med mindre andet er aftalt faktureres som følger: Forbrugerkøb (private) 20 % betaling forud for 

levering og restbeløbet ved levering. Erhverv: 20 % ved indgåelse af aftalen, 40 % ved varemodtagelse 

hos BLA og 40 % ved arbejdets færdiggørelse. V/leje betales installationsudgift altid forud for levering.  

1.5 BLA forbeholder sig ret til à conto fakturering ved del-leverancer samt ved udsættelser/afbrydelser, 

som skyldes forhold, som ikke kan lægges BLA til last.  

1.6 Ved forsinket betaling gør vi opmærksom på at der bliver opkrævet et rykkergebyr på 100,00 og 

renter 2 % pr. måned ved næste påmindelse. BLA forbeholder sig retten til at modregne i skyldige 

beløb hos kreditorer.  

1.7 Vi foretager RKI-kontrol. Såfremt RKI-vurdering resulterer i ”Moderat”, ”Høj” eller ”Meget høj” 

betales ved leje den fulde installationsudgift samt et kvartals leje, og ved kontantkøb erlægges 50 % 

af summen forud for levering. Er kunden registreret som dårlig betaler i RKI, kan lejeløsning ikke 

udføres, og kontantkøb fuldføres kun ved 100 % betaling forud for levering. – Der kan stilles sikkerhed 

i form af bankgaranti.  

1.8 Der tillægges fragt-, ekspeditions- og miljøomkostninger & udgifter til sikkerhed v/ AB92, hvis AB92 

kræves.   

1.9 Bro-, vej- & parkeringsafgifter er ikke omfattet af tilbudspriserne.   

1.10 Installationspriser omfatter ikke liftleje, murgennemføringer, etablering af føringsveje, 230 V (med 

aktiv jordforbindelse) samt IP-konfiguration og IP-installation med mindre andet er anført.  

1.11 Udgifter til teleselskaber (såvel oprettelse som forbrug) er, medmindre andet er tydeligt angivet i 

tilbuddet, ikke indeholdt i BLA’s entreprise og afregnes efter forbrug.  

  

  



 
 

1.12 Ved GSM-opkobling af eksempelvis alarmanlæg, forudsættes at der fra teleudbyderen konstant 

leveres minimum 50 % signal til vort anlæg. Er dette ikke tilfældet hæfter BLA ikke for anlæggets 

transmissionsevne. Til afhjælpning kan der mod merpris leveres en forstærkende GSM-antenne        

som forsøg på at opnå tilstrækkeligt signal.  

1.13 I abonnementer er der ikke indeholdt udrykning ved vagtselskab. Dette kan tilkøbes separat via aftale 

med vagtselskab. Udrykningstid iht. gældende sikringsniveau jf. Forsikring og Pensions vejledning om 

reaktion ved alarm fra AIA-anlæg. Udgifter til blinde alarmer samt kundens eller 3. parts fejlagtige 

betjening af anlægget sættes i regning til kunden.  

2. Forbehold:  

2.1 Det forudsættes ved gravearbejde, at jorden er klasse 1 jord, der beregnes merpris for anden jord 

klasse.  

2.2 Ejendomsforbehold: BLA forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. 

Den leverede vare forbliver således BLA’s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne 

renter, omkostninger og alle øvrige krav – herunder erstatningskrav – i henhold til 

forretningsforholdet er betalt af køb  

2.3 Produkter leveres i standard konstruktion og farve med mindre andet er aftalt.   

2.4 Ved tilbud i underentreprise v/ fx byggesager er vores mængdeberegning vejledende, og BLA har intet 

ansvar for afvigelser.  

2.5 Der tages forbehold f. produktændringer, restordresituationer, udgåede modeller & atmosfæriske 

forstyrrelser.  

2.6 Installationspriser er angivet under forudsætning af, at lokalerne er tilgængelige for installation, samt 

at arbejdet kan udføres uhindret og kontinuerligt på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.15.  

2.7 Bygningsmæssige arbejder er ikke medregnet med mindre andet er anført.   

(F.eks. konstruktionsændringer/forstærkninger for ophæng af produkter)  

2.8 Force majeure. Skulle leveringen være forhindret pga. force majeure, fritager det BLA ethvert ansvar, 

og BLA forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen med den af 

forhindringen forårsagede forsinkelse udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force 

majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig/terror eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, 

politiske uroligheder, stats indgriben af hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller 

omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for BLA’s kontrol, og som påvirker BLA’s muligheder for at 

opfylde sine leveringsforpligtelser.  

 

3. Levering:  

3.1 Levering anses for sket og risikoen overgået til køber ved forsendelse fra BLA’s lager.  

3.2 Systemnøgler afsendes ab fabrik.  

3.3 BLA el-afdeling har udgangspunkt i Slagelse-afdelingen.  

3.4 Reklamationsret jf. købeloven.  

3.5 Returvarer, som ikke omfattes af købelovens fortrydelsesret, modtages kun efter forudgående aftale 

og krediteres med fradrag af min. 20 %. Skaffevarer/special- fremstillede varer tages ikke retur.  

Tilpassede varer som nøgler, nøglebrikker/kort, logovarer eller monterede varer tages ikke retur. Der 

tages forbehold for udefrakommende prisændringer.  

 

  



 
 

Service & vedligeholdelse:  

3.6 Såfremt andre end BLA servicerer produktet i reklamationsperioden, bortfalder reklamationsretten. 

BLA accepterer ikke regninger fra 3.part i forbindelse med udbedring af installation med mindre 

denne er skriftligt godkendt inden påbegyndelse af arbejdet.  

3.7 Erfares det, at kunden er kommet uretmæssigt til en teknikerkode, bortfalder BLA´s ansvar/garanti 

for installationen, da denne kode kun må benyttes af BLA´s teknikere under arbejde på installationen.  

3.8 Ved levering af låse og andre bevægelige dele er det vigtigt, at disse vedligeholdes jævnligt for at sikre 

produktet længst mulig holdbarhed. Låse/Bevægelige dele smørers min. 2 gange årligt af 

producentgodkendt smøremiddel.  

3.9 Service- og abonnementsaftaler er, medmindre andet er anført, fortløbende og forlænges automatisk 

med en ny aftaleperiode. Service- og abonnementsaftaler kan, medmindre andet er anført, dog altid 

opsiges skriftligt med en frist på løbende måned + 3 måned dog aldrig med udløb tidligere end 24 

måneder fra idriftsættelsesdatoen. For private forbrugere følges den til enhver tid gældende købelov.    

3.10 Eventuelt restbeløb som følge af en afbrudt kontrolcentral-abonnementsperiode og ved forudbetalt 

abonnement for samme periode refunderes med 1/12 pr. resterende måned.  

  

4. Kundens opgaver før, under og efter installation:   

4.1 Kunden skal foranledige 230V og IP-netværksinstallation udført forud for BLA’s ankomst.  

4.2 Ved opkobling til netværk skal kunden forud for BLA’s ankomst kontakte sin netværksudbyder og få 

åbnet Porte/Port Forwarding som anvist af BLA. Såfremt Porte/Port Forwarding ikke er klar til BLA, 

faktureres evt.  forbrug af ekstra tid, ligesom ændringer af tele/netværksudbyder sættes i regning til 

kunden. Kundens IT-ansvarlige skal være til rådighed i forbindelse installationen. Ved SQL-software 

skal kundens IT-ansvarlige være SQL-kyndig.  

4.3 BLA hæfter ikke for funktionen af APP’s til udstyr som computer/IPads/smartphones/ mobileenheder 

mv.  

4.4 Det er kundens ansvar at sørge for Back up af databaser mm. Evt. kan der tegnes en serviceaftale hos 

BLA, så BLA kommer regelmæssigt og gemmer Back up af systemet, servicerer anlægsdelene og 

skifter batterier på installationen.  

  

5. Branchens normer og regler:  

5.1 EN16005 (norm vedr. dørautomatik): Fravælger kunden at overholde EN16005, eller hvis kunden eller 

3. part justerer eller ændrer på en installation monteret efter norm EN16005, eller såfremt den årlige 

service ikke overholdes, kan BLA ikke drages til ansvar for personskader eller andre skader i 

forbindelse med installationen.  

5.2 F&P sikringsniveauer: Fravælger kunden at overholde F&P sikringsniveauer, eller hvis kunden eller 3. 

part justerer eller ændrer på en installation monteret efter F&P sikringsniveauer, eller såfremt den 

årlige service ikke overholdes, kan BLA ikke drages til ansvar for indbrud, tyveri og nedsat dækning fra 

forsikringsselskab.  
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